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RESUMO 
 

 

Este estudo objetiva demonstrar como a política pública da Previdência Rural se efetiva no 

estado de Sergipe. Busca-se conhecer alguns efeitos gerados no microcosmo da unidade 

familiar do trabalhador rural e os papéis que têm sido desempenhados pelo INSS e sindicatos 

rurais. Para entender todo o processo de constituição da política previdenciária, fez-se um 

estudo do papel do Estado e da Previdência Social implantada após a Constituição Federal de 

1988 que resultou do comprometimento do Estado brasileiro em assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça. A partir dessa nova ordem social, a Previdência tem se destacado como 

uma política que busca minimizar ou solucionar os problemas causados pela velhice, doença, 

desemprego e invalidez de grande parte da massa de trabalhadores urbanos e rurais. Para os 

trabalhadores rurais a Previdência Social teve impacto positivo uma vez que trouxe a 

possibilidade de renda durante as fases mais difíceis da vida do trabalhador, quais sejam: 

velhice e doença. Os trabalhadores rurais que laboram em regime de economia familiar, ou 

seja, os que exercem atividades juntamente com os membros da família na condição de mútua 

dependência, sem empregados permanentes, fazem parte de uma categoria de trabalhadores 

denominados “segurados especiais”, pois como não têm remuneração fixa não podem 

contribuir mensalmente com a Previdência, sendo, portanto, enquadrados de forma 

excepcional no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, fazendo jus aos benefícios de 

aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, 

pensão por morte e auxílio-reclusão. Os dados levantados no ano de 2009 através desta 

pesquisa demonstram que os trabalhadores rurais sergipanos enfrentam muitas dificuldades 

para ver concedido seu pedido de benefício previdenciário, uma vez que o INSS segue regras 

muito burocráticas levando-os, na maioria das vezes, a ter que pedir o benefício através de 

processo judicial. Os sindicatos rurais têm sido agentes importantes na conquista deste direito 

na medida em que auxiliam os trabalhadores rurais na coleta de documentos que comprovem 

suas condições de agricultores familiares, bem como prestam orientações a respeito da 

Previdência Rural. Os resultados da pesquisa demonstram também que a Previdência Rural 

possibilita a garantia do sustento e a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores rurais e 

suas famílias. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Previdência Rural. Trabalhador Rural. 

 



ABSTRACT 
 

 

This objective study to demonstrate as the public politics of the Agricultural Providence if 

effective in the state of Sergipe. One searchs to know some effect generated in the microcosm 

of the familiar unit of the agricultural worker and the papers that have been played for the 

INSS and agricultural unions. To all understand the process of constitution of the 

previdenciária politics, a study of the paper of the State and the Social welfare after implanted 

the Federal Constitution of 1988 became that it resulted of the comprometimento of the 

Brazilian State in assuring the social and individual right of action , the freedom, the security, 

well-being, the development, the equality and justice. From this new social order, the 

Providence if has detached as one politics that it searchs to minimize or to solve the problems 

caused for the oldness, illness, unemployment and invalidity of great part of the mass of urban 

and agricultural workers. For the agricultural workers the Social welfare had positive impact a 

time that brought the possibility of income during the phases most difficult of the life of the 

worker, which is: oldness and illness. The agricultural workers who work in regimen of 

familiar economy, or either, the ones that they together exert activities with the members of 

the family in the condition of mutual dependence, without permanent employees, are part of a 

category of special called workers “insured”, therefore as they do not have fixed remuneration 

they cannot contribute monthly with the Providence, being, therefore, fit of bonanza form in 

the General Regimen of Social welfare - RGPS. The benefits the one that make jus this 

category of workers are retirement for age, retirement for invalidity, sick pay, wage-

maternity, pension for death and aid-reclusion. The data raised in the year of 2009 through 

this research demonstrate that the sergipanos agricultural workers face many difficulties to see 

granted its order of previdenciário benefit, a time that the INSS very follows bureaucratic 

rules taking them, most of the time, to have that to ask for the benefit through action at law. 

The agricultural unions have been important agents in the conquest of this right in the 

measure where they assist the agricultural workers in the document collection well that proves 

its conditions of familiar agriculturists, as they give orientações regarding the Agricultural 

Providence. The results of the research also demonstrate that the Agricultural Providence 

makes possible the guarantee of the sustenance and the improvement of the quality of life of 

the agricultural worker and its family. 

 

 

Kay -words: Public Politics. Agricultural Providence. Agricultural Worker. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

a) Apresentação do problema 

 

 

A Previdência Social surgiu a centenas de anos em praticamente todos os países 

do mundo, pois a preocupação em minimizar ou solucionar os problemas causados pela 

velhice, doença, desemprego e invalidez sempre existiu em todas as sociedades. Desde então, 

cada nação tem adotado o sistema previdenciário que melhor se adapta à sua política, 

economia e modelo de sociedade dando origem a vários tipos de sistemas protetivos.  

O processo de constituição da Previdência Social brasileira foi lento e por longo 

tempo as iniciativas públicas e privadas eram de caráter assistencial e religioso as quais não 

geravam direitos para os beneficiados e possuíam somente um caráter provisório e paliativo. 

As ações referentes à proteção social tornaram-se mais efetivas e organizadas por 

volta da década de 1920, no entanto, não resultaram em um bem-estar para toda a massa de 

trabalhadores rurais e urbanos, na medida em que apenas algumas categorias de operários 

urbanos foram beneficiadas.  

Em relação aos trabalhadores rurais a situação era ainda mais precária, uma vez 

que, na época, o número de pessoas que viviam na zona rural era elevado, pois a sociedade 

era prioritariamente agrária. Assim, os problemas no campo foram se acumulando sem 

soluções satisfatórias tendo como principal fundo de amparo a esta categoria de trabalhadores 

o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL, criado na década de 1960, com 

seus limites de orçamento e estrutura administrativa precária. 

A partir de 1988 o sistema de proteção social do Brasil modifica-se radicalmente. 

A Constituição Federal passa a dispor sobre uma ordem social baseada no bem-estar e na 

justiça social
1
 incluindo a Previdência Social como uma das ações obrigatórias do Estado e da 

própria sociedade. Desde então, as transformações legais e institucionais provocaram forte 

impacto nas relações sociais, especialmente entre os trabalhadores rurais, seus sindicatos e o 

INSS, órgão gestor da previdência. 

 

                                                
1 O bem-estar social compreende  a  “erradicação da pobreza e desigualdades, mediante cooperação entre os 
indivíduos”. A justiça social é entendida como a “equânime distribuição de benefícios sociais”. (IBRAHIM, 

2009, p.6). 
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Dessa forma, o Estado democrático brasileiro assume um novo papel que está 

expressamente declarado na Constituição Federal. O Brasil se compromete a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça.  

Com esta nova configuração sócio-política, a Previdência Social do Brasil se 

fortalece na busca pelo bem-estar de seus segurados. As transformações pelas quais passou o 

sistema previdenciário foram substanciais e relevantes em sua importância.  

Instituiu-se o princípio básico de universalização, ou seja, os cidadãos de ambos 

os sexos passaram a ter acesso à Previdência Social incluindo-se os pertencentes aos setores 

urbanos, rurais, formais e informais. A equivalência de benefícios em termos de valor 

monetário para os trabalhadores foi uma grande conquista, pois todos passaram a ter direito ao 

piso de um salário mínimo.  

Se para os trabalhadores urbanos a nova Constituição trouxe inúmeros benefícios, 

para as trabalhadoras rurais os ganhos foram ainda maiores. Antes da Constituição Federal de 

1988, os trabalhadores rurais tinham direito somente a meio salário mínimo como benefício 

previdenciário, a partir dela o valor passou a ser de 100% do salário mínimo. As trabalhadoras 

rurais passaram a ter direito aos mesmos benefícios concedidos aos homens e com o mesmo 

valor. A idade para a trabalhadora rural aposentar-se foi reduzida para 55 anos,  sob a 

justificativa de que tem dupla jornada de trabalho [campo/casa], enquanto ao homem é 

exigida a idade de 60 anos. O salário maternidade de 120 dias também foi estendido a mulher 

da zona rural com o objetivo de permitir seu afastamento do trabalho durante o período de 

amamentação e primeiros cuidados com a criança. 

Os resultados mais concretos para os trabalhadores e as trabalhadoras rurais 

apareceram após a publicação das leis 8.212 e 8.213, ambas de 1991. Estas leis passaram a 

ditar regras e procedimentos sobre a concessão dos benefícios previdenciários, bem como as 

formas de custeio, ou seja, como o sistema será mantido a fim de preservar o equilíbrio 

financeiro e atuarial
2
.  

A lei 8.212/91 dispõe sobre toda a Seguridade Social a qual representa um 

conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos à saúde, assistência social e previdência social.  

Nesse sentido, é importante registrar que a Assistência Social é uma ação estatal 

diferente da Previdência Social. A Assistência Social é uma política social voltada para as 

                                                
2 Equilíbrio financeiro é entendido como o saldo positivo entre a receita e a despesa. O equilíbrio atuarial diz 

respeito à estabilização do número de beneficiários a fim de evitar redução das remunerações.  
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pessoas que não possuem condições de manter-se, portanto, não há contra-prestação 

financeira do favorecido. Ela provê o atendimento das necessidades básicas através da 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de 

deficiência, independentemente de contribuição. Como exemplos de programas assistenciais 

desenvolvidos pelo governo federal têm-se o Benefício de Prestação Continuada - BPC e o 

bolsa família.  

O BPC, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS [Lei 8.742/93] 

concede o valor de um salário mínimo mensal para as pessoas deficientes ou com idade acima 

de 65 anos e que possuam uma renda per capta familiar de até ¼ do salário mínimo.  

O bolsa família é destinado às famílias compostas de gestantes, nutrizes, crianças 

entre zero e doze anos ou adolescentes até quinze anos que se encontrem em extrema situação 

de pobreza. 

A Previdência Social não tem caráter assistencial. Ela é um seguro social, ao qual 

fazem jus as pessoas que contribuíram durante determinado período de tempo. É de filiação 

compulsória para os trabalhadores, é coletiva, de “solidariedade forçada
3
“ (IBRAIM, 2009, 

p.52)  e organizado pelo Estado.  

No Brasil funcionam dois sistemas de previdência social, o estatal e o privado
4
. O 

Sistema estatal é obrigatório para todos os trabalhadores e compreende dois regimes: o 

Regime Geral de Previdência Social - RGPS para os trabalhadores da iniciativa privada e os 

funcionários públicos não concursados, e os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS
5
 

para os servidores civis concursados, militares e membros dos poderes Judiciário, Legislativo 

e Executivo.  

O RGPS é o maior em quantidade de trabalhadores, pois abrange uma grande 

massa de profissionais. É organizado e gerido pelo INSS, órgão do governo federal. É onde 

estão inseridos os trabalhadores rurais. Portanto, o RPPS não será estudado no presente 

trabalho. 

A Previdência Rural, após a Constituição Federal de 1988, passou a ser entendida 

e aplicada levando em consideração a realidade da zona rural. A partir de então, os 

                                                
3 Solidariedade forçada, quer dizer que os que estão aposentados ou recebendo qualquer benefício 

previdenciário, são sustentados pelas contribuições compulsórias dos ativos. 
4 O Regime Complementar  possui caráter facultativo e caracteriza-se por planos de saúde de natureza privada 

com contratos  realizados diretamente pelos interessados. 
5 Os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS são mantidos pela União, Estados e Municípios para seus 

respectivos servidores civis ou militares e são regidos por leis específicas. 
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trabalhadores informais da área rural que trabalham em regime de economia familiar
6
 

passaram a ter cobertura previdenciária. 

Os trabalhadores rurais considerados pela legislação como aqueles que 

sobrevivem de sua pequena agricultura ou da pesca artesanal, são profissionais diferentes dos 

demais, pois seus rendimentos não são fixos nem regulares. Ademais, em regra, não têm 

excedentes da produção comercializáveis, não possuindo capacidade contributiva. 

Em virtude desta característica, eles formam uma espécie denominada de 

“segurado especial”
7
, pois possuem uma forma peculiar de contribuição totalmente diferente 

dos demais segurados. 

Os trabalhadores rurais não contribuem mensalmente para a Previdência Social. A 

contribuição cabe ao adquirente [revendedor no varejo, empresa ou cooperativa] da produção 

e tem como base um percentual que incide sobre o valor comercializado. Se o trabalhador 

rural não comercializa seus produtos, pois o que colhe, o animal que cria ou o que pesca só 

possibilitam o sustento de sua família, a Previdência Social continua considerando-o 

segurado, protegendo com cobertura previdenciária todos os componentes da família que 

trabalhem em regime familiar. 

Os benefícios oferecidos pela Previdência Social para os trabalhadores rurais são: 

aposentadorias por invalidez e idade, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e 

auxílio-reclusão. 

Para conseguir quaisquer destes benefícios o trabalhador rural deve procurar o 

INSS, através de uma agência mais próxima de sua localidade. Ele deverá fazer um 

requerimento administrativo juntando seus documentos pessoais e demonstrando através de 

prova documental, oral e testemunhal, seu efetivo exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar. 

O requisito mais complexo de ser preenchido é a prova documental, uma vez que 

o homem do campo não tem o hábito de juntar papéis. Recibos, notas fiscais, contratos de 

arrendamento, parceria ou similares não fazem parte do cotidiano desta gente humilde. Até 

por que a grande maioria não sabe sequer assinar o nome.  

                                                
6 Regime de economia familiar é a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem utilização de empregados permanentes. (artigo. 9º da  lei 11.718/2009)  
7 Segundo o art. 195, § 8º., da CF/88, segurado especial  é caracterizado como: “O produtor, o parceiro, o meeiro 

e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades 
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a 

aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos 

termos da lei.”  
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Quando há indeferimento do INSS ao pedido de benefício do trabalhador rural, só 

lhe resta mover uma ação judicial a fim de ter seu pleito atendido. Os sindicatos rurais têm 

tido uma ação muito presente e intensa nestes casos, uma vez que oferecem ao trabalhador 

rural um aparato institucional que facilita seu acesso à justiça. Também prestam orientação 

jurídica através de advogados contratados, além de pessoal de apoio para organizar toda a 

documentação necessária. 

Essa via crucis do trabalhador rural é, na grande maioria das vezes, lenta e 

demorada. O sonho de ter um benefício previdenciário esbarra na burocracia e nas exigências 

legais. Mas, finalmente, quando o benefício é alcançado provoca modificações na vida do 

trabalhador rural e dos membros de sua família.  

Desde 1988 os debates teóricos e os estudos empíricos sobre as mudanças 

ocorridas após a implementação da Previdência Rural têm se intensificado. Pesquisas são 

realizadas em todo o país pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 

especialmente no sul e no nordeste do Brasil, buscando obter dados dos resultados desta 

política pública no aspecto socioeconômico. Guilherme Delgado e José Celso Cardoso Júnior 

são alguns dos autores que têm utilizado os dados coletados pelo IPEA para fazerem 

discussões sobre a melhoria do bem-estar social e da redistribuição de renda na zona rural. 

O Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS tem também divulgado 

o aumento que a Previdência Rural provocou na renda familiar. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE tem apresentado dados relativos aos domicílios e às famílias 

que recebem o benefício previdenciário demonstrando o impacto produtivo gerado por esta 

nova renda. 

A Previdência Rural, por ser uma política pública relativamente recente, tem sido 

objeto de estudos em uma multiplicidade de áreas das ciências, tais como economia, 

sociologia, direito, educação e saúde
8
. Os focos destas análises têm sido variados. Há textos 

que analisam a valorização do idoso após o recebimento da aposentadoria rural, outros se 

                                                
8
 São exemplos de textos: BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.  O idoso e a 

Previdência Rural no Brasil: experiência recente da universalização. Texto para discussão no. 688. 

Disponível em: <http//:www.mte.gov.br/sal_min/t11.pdf>; DAVID, Mauricio Dias. Previdência Rural no 

Brasil: uma análise de seu impacto e eficácia como instrumento de combate à pobreza rural. Seminário 

FAO/CEPAL/RIMISP. 1999; BARBOSA, Rômulo Soares. Previdência Social Rural e Sindicalismo Rural. 

Disponível em: <http//:sindicalismo.pessoal.bridge.com.br/romulobarsbs2001.rtf>; FRANÇA, Álvaro Sólon. 

Previdência Social e a economia dos municípios. 5 ed., Brasília: ANFIP, 2004. Disponível em: < 

http://www.previdenciasocial.gov.br/vejaNoticia.php?id=13591>; BIOLCHI, Marilza Aparecida; 
SCCHNEIDER, Sergio. A Agricultura familiar e previdência Social rural: efeitos da implementação do 

sistema de aposentadorias e pensões para os trabalhadores rurais. 2002. Dissertação UFRGS. Disponível 

em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/2427/000319246.pdf?sequence=1>. 

 

http://www.previdenciasocial.gov.br/vejaNoticia.php?id=13591
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/2427/000319246.pdf?sequence=1
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detêm sobre a eficácia e efetividade desta política pública. Podem-se encontrar discussões 

sobre o fortalecimento dos sindicados e sobre a melhoria na economia dos municípios após a 

implementação da Previdência Rural. Há debates sobre a inclusão social da trabalhadora rural 

e o combate a pobreza no campo. Muitas críticas também existem alegando o grande déficit 

que a Previdência Rural gera nos cofres da previdência, uma vez que seus beneficiados não 

contribuem com recolhimentos mensais como os demais trabalhadores. Assim, o tema é 

vasto, interessante e atual. 

Em Sergipe, as pesquisas e estudos sobre a Previdência Rural são praticamente 

inexistentes. Foi localizado na biblioteca da UFS apenas um trabalho realizado em 2001 sobre 

a Previdência Rural no assentamento Ivan Ribeiro de autoria das alunas de Serviço Social 

Aglaé Rodrigues, Anahilza Silva e Silvana Teles. Na UNIT nenhum trabalho foi encontrado 

sobre o tema. 

Portanto, a realidade deste estado precisa ser retratada a fim de se entender a 

forma como esta política pública se efetiva no menor estado da federação e assim contribuir 

para o aprofundamento das discussões acadêmicas sobre o tema. O presente estudo objetiva 

agregar elementos à compreensão de como se desenvolvem as relações entre os trabalhadores 

rurais, seus sindicatos e o INSS, bem como os efeitos gerados na unidade familiar após a 

concessão dos benefícios previdenciários.  

Nas audiências realizadas no Juizado Especial Federal
9
 de Aracaju, onde são 

movidas ações pelos trabalhadores rurais em desfavor do INSS, na busca pela concessão do 

benefício previdenciário que foi negado administrativamente, observou-se que a efetividade 

da política previdenciária passa por um processo complexo e burocrático. O INSS, sob a 

justificativa de que cumpre regras e normas, dificulta ou impede a concretização do benefício 

previdenciário. 

Observou-se também a presença constante de representantes dos sindicatos rurais 

durante a realização das audiências, organizando os trabalhadores, orientando-os para 

levantamento de documentação e indicação de testemunhas.   

Restou claro nos contatos pessoais realizados no Juizado Especial Federal onde 

suas histórias de vida são contadas durante e depois das audiências, que a sobrevivência dos 

trabalhadores rurais é difícil e se torna mais árdua na velhice e na doença. Os agricultores 

idosos e inválidos, sem condições de continuarem sua labuta na terra passam a viver da ajuda 

                                                
9 Os Juizados Especiais Federais fazem parte da estrutura do Poder  Judiciário Federal. Eles são competentes 
para julgar causas de valores até 60 salários mínimos onde sejam rés a União, autarquias, empresas públicas e 

fundações federais. Possuem um rito processual mais célere que as demais ações. Em Sergipe têm-se juizados 

em Aracaju,  Estância e Itabaiana.  
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de parentes e amigos, restando, tão somente, o benefício previdenciário como uma importante 

alternativa de melhoria de vida e fonte de concretização do princípio constitucional da 

cidadania. 

A fim de se entender este processo, a pesquisa que norteia este trabalho procurou 

realizar entre outras, as seguintes reflexões: 

 

- Que efeitos são gerados pelo sistema de Previdência Rural no microcosmo da 

unidade familiar? 

- Como se relacionam os trabalhadores rurais de Sergipe, seus sindicatos e INSS 

durante o processo de busca pela concessão de benefícios previdenciários? 

 

Para obter as respostas para estes questionamentos foram formuladas hipóteses 

com o objetivo de orientar todo o procedimento metodológico utilizado na pesquisa. Elas 

ajudaram a definir até onde se queria chegar e foram elaboradas durante a fase de construção 

do projeto de pesquisa. Tiveram caráter provisório, pois eram somente possíveis respostas ao 

problema. 

Por conseguinte, as hipóteses a seguir foram confrontadas após a fase de 

verificação empírica possibilitando a realização de reflexões que se encontram no último 

capítulo deste estudo. 

 

a) As políticas públicas, em especial a Previdência Rural, no intuito de proteger a 

família terminam modificando as relações familiares, na medida em que reduzem a 

desagregação familiar, sociabilizam o idoso e estimulam a solidariedade. 

 

b) A Previdência Rural garante uma renda que permite ao idoso ajudar os 

membros da família e os amigos tornando os laços mais solidários. 

 

c) O afastamento do idoso de suas atividades na terra favorece uma velhice mais 

saudável e prolonga sua vida, permitindo a convivência multigeracional. 

 

d) A perda do papel de trabalhador produtivo não o faz perder sua condição de 

provedor, de chefe da casa e da família. 
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e) O benefício previdenciário permite que o segurado passe a ter uma maior 

convivência em sua comunidade, melhorando a sociabilidade, os laços de solidariedade e 

permitindo o aproveitamento do lazer. 

 

f) A Previdência Rural contribui para a permanência do idoso no meio rural. 

 

g) Os benefícios previdenciários, tais como aposentadoria rural, pensão por morte 

e salário maternidade alteraram o papel da mulher, uma vez que ao receber o benefício ela 

passa a ser também provedora da família, aumentando seu poder pessoal. 

 

h) Os sindicatos rurais ficaram mais fortalecidos  e valorizados diante do aumento 

do número de filiados que passaram a procurar o sindicato a fim de pedir ajuda para dar 

entrada no pedido de benefícios no INSS. 

 

i) Os trabalhadores rurais sentem dificuldades de entender a burocracia exigida 

pelo INSS fazendo com que o relacionamento com instituição seja difícil não havendo 

confiança mútua. 

 

Para entender o processo de constituição da política de Previdência Rural e 

retratar o seu desenvolvimento em Sergipe, dando ênfase aos efeitos gerados no seio da 

unidade familiar e nas relações entre trabalhadores rurais, sindicatos e INSS, este estudo 

utiliza um caminho teórico embasado nos conhecimentos adquiridos nas disciplinas do curso, 

os quais orientam a busca dos resultados da pesquisa empírica. 

 

 

b) Processo Metodológico 

 

 

A realização de um trabalho científico não é tarefa fácil. Nas ciências sociais a 

complexidade fica mais evidente, pois o homem é o sujeito das relações, portanto, com 

valores morais, éticos e políticos heterogêneos.  



23 

 

O senso comum
10

, conhecido como conjunto de informações acumuladas de 

forma consciente ou inconsciente, que resulta de experiências pessoais adquiridas durante a 

vida, de caráter não científico, sempre interpreta a vida real e termina, muitas vezes, gerando 

conclusões equivocadas. Assim, realizar análises e interpretações de determinados fatos 

sociais através de um estudo científico, requer responsabilidade do pesquisador, o qual deverá 

consultar bibliografias e estudos sobre o tema, descrever o fenômeno observado da forma 

mais fidedigna possível e, ao final, fazer a interação entre estes dois momentos [teoria e 

prática] a fim de compreender a complexidade da dinâmica dos grupos sociais. Pois, “sem 

teoria, não é possível regular um único instrumento, interpretar uma única leitura” 

(BOURDIEU; CHAMBOREDON, PASSERON, 2005, p. 48.) 

Para Richardson (2007, p.16), a pesquisa social tem como objetivo contribuir para 

o desenvolvimento do ser humano, através da aquisição de conhecimento. 

Sabe-se que não existe pesquisa perfeita, uma vez que os seres humanos são 

falíveis e, nem sempre, consegue-se a neutralidade ideal, o afastamento necessário do objeto a 

fim de não haver interferência nos resultados. Portanto, para realização do presente estudo 

buscou-se desenvolver um pensamento científico através da crítica e reflexão de todo o 

processo investigativo.  

Dentre as técnicas para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica e a entrevista. A pesquisa bibliográfica possibilitou a assimilação de conteúdos e 

categorias de análise científica, de forma gradativa e cumulativa bem como forneceu apoio ao 

trabalho empírico desenvolvido. 

Num primeiro momento da pesquisa bibliográfica foram compilados materiais 

disponíveis em livros, revistas, dissertações, teses e publicações avulsas encontrados nas 

Bibliotecas da UFS e da UNIT, além de pesquisas em sites na internet como IPEA, IBGE e 

MPAS/INSS. Em seguida, foram realizados fichamentos dos registros encontrados sobre o 

universo em questão a fim de traçar um caminho teórico. 

Escolher o método mais adequado para a pesquisa requer muita destreza na 

medida em que esta escolha pode colaborar com o êxito ou o fracasso do empreendimento. 

                                                
10

 TRINDADE, Antonio Alberto, cita Adolfo Sánchez Vásquez, senso comum é “o ponto-de-vista do (...) 

praticismo; prática sem teoria, ou com o mínimo dela”. Na consciência de senso comum “o prático - entendido 

num sentido estritamente utilitário - contrapõe-se à teoria. Esta se faz desnecessária ou nociva para a prática”; “o 

ponto-de-vista do senso comum docilmente de desdobra aos ditames ou exigências de uma prática esvaziada de 
ingredientes teóricos”. Em lugar destes tem-se “uma rede de preconceitos, verdades esteriotipadas e, em alguns 

casos, superstições de uma concepção irracional ( mágica ou religiosa ) do mundo”. Para o senso comum “a 

prática se basta a si mesma” 
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A escolha do método é de fundamental importância para o desenvolvimento da 

pesquisa. Como se observará, o método aqui proposto procura realizar uma interpretação 

dinâmica da realidade onde os fatos não podem ser considerados fora dos contextos sociais, 

políticos, econômicos, etc. 

Na presente pesquisa buscou-se utilizar conjuntamente os métodos qualitativo e 

quantitativo. Embora possuam abordagens e ênfases diferentes, estes métodos não se 

excluem. O emprego da quantificação através de estatísticas, gráficos, tabelas e quadros 

tornou mais rica a investigação e permitiu uma melhor compreensão do tema estudado.  

Segundo Richardson (2007, p.79) a abordagem qualitativa é a “forma adequada 

para entender a natureza de um fenômeno social”. A pesquisa qualitativa objetiva traduzir e 

explicar o fenômeno no mundo social. Assim, como uma das preocupações do presente estudo 

foi  demonstrar os efeitos que a Previdência Rural gera nas famílias dos trabalhadores rurais e 

nas relações sociais destes com sindicatos e o INSS, este método apresentou-se muito 

adequado.  

Portanto, a utilização do método qualitativo permitiu a análise de atitudes, 

motivações, expectativas e valores, dados essenciais para que se possa compreender e 

classificar a dinâmica das relações vividas pelos grupos sociais formados por trabalhadores 

rurais, representantes de sindicatos rurais e funcionários do INSS envolvidos no processo de 

requerimento de benefícios previdenciários em Sergipe. 

Cabe enfatizar que este estudo encontra-se estruturado em duas partes. A primeira 

é construída de reflexões teóricas e a segunda resulta da pesquisa de campo realizada através 

de entrevistas e observações e de leituras de outras experiências empíricas realizadas por 

estudiosos do tema. 

 

 

b.1 O conteúdo teórico 

 

 

A discussão teórica aqui apresentada tem papel importante para a construção do 

objeto de pesquisa. Em relação ao conteúdo teórico exposto no presente estudo, as disciplinas 

cursadas no mestrado foram de grande importância, pois a maior parte dos conhecimentos 

adquiridos foi constituída pelas leituras realizadas durante a vida acadêmica. Algumas 

bibliografias indicadas pelos professores foram peças de apoio ao trabalho, outras serviram 

para amadurecer o tema permitindo reflexões mais genéricas. 
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O primeiro capítulo, denominado Estado e Política Social, tem conteúdo 

eminentemente teórico e está subdividido em dois itens: 1) o Estado: dos pensamentos 

clássicos às modernas abordagens; e 2) o Estado em ação: o processo de constituição das 

políticas sociais. 

No primeiro item faz-se uma exposição dos pensamentos clássicos sobre Estado 

demonstrando as transformações do conceito de Estado desde 1500 com Maquiavel, até os 

dias atuais. Assim, permite-se que o leitor ingresse paulatinamente numa reflexão ampla e 

abstrata sobre as relações entre o Estado e a sociedade civil.  

Estas reflexões possibilitaram um amadurecimento do conceito de Estado e 

permitiram a compreensão de que o processo de modernização do Estado foi lento, mas não 

estanque e se modificou pelas próprias necessidades da sociedade em seu tempo e espaço. 

Nestas discussões, foram utilizados autores clássicos, donde se destacam 

Maquiavel, Hobbes, Locke, Hegel, Marx e autores modernos e contemporâneos, como 

Gramsci, Gruppi, Dallari e Bresser Pereira. 

Antonio Gramsci (1891-1937), filósofo italiano, é uma importante referência do 

pensamento político de esquerda que contribuiu para uma nova forma de pensar sobre o 

Estado moderno. Este autor foi utilizado sob a perspectiva da leitura do texto de Christine 

Buci-Glucksmann (1980). Não houve a pretensão de analisar seu pensamento, mas procurou-

se demonstrar, mesmo que de forma insipiente, a forma como ele concebia o Estado como 

sendo uma dimensão do consenso ou de legitimidade entre governantes e governados.  

Luciano Gruppi (1920-2003), também realizou estudos sobre as categorias criadas 

por Gramsci e pensadores como Marx e Lênin. Neste trabalho Gruppi foi utilizado 

especificamente por sua definição de Estado trazer as categorias de povo, poder político e 

território. Assim, o povo passa a ser entendido como uma categoria importante nos estudos da 

consolidação do Estado moderno. 

Dalmo de Abreu Dallari, jurista e professor da USP, tem publicações 

especializadas em direitos humanos, cidadania, democracia, teoria do Estado e outros temas 

afins. Seu pensamento sobre Estado aproxima-se muito das idéias estudadas na obra de 

Gruppi (1980), reforçando a importância do povo para o fortalecimento do Estado. 

Finalmente, a conceituação de Estado de Bresser Pereira também é destacada, pois 

ele ressalta a categoria de Estado, como instituidor de políticas públicas, função muito 

valorizada neste estudo. 

Desta forma, todos estes autores contribuíram para a elaboração de um conceito 

pessoal de Estado, que se resume em um conjunto de pessoas, denominado “povo”, limitado 
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por um território que, através de um governo soberano e democrático, busca promover a 

cidadania e o bem comum, como forma de lhe conferir legitimidade. 

Dentro desta linha de construção teórica, faz-se ainda uma análise sobre a ação do 

Estado no processo de constituição das políticas sociais historiando as transformações do 

papel do Estado que emergiu como protetor, posteriormente entrou em crise na sua fase de 

bem estar social e vem se consolidando como um Estado democrático de direito
11

. 

O segundo capítulo trata da Previdência Social e do surgimento da Previdência 

Rural no Brasil. Ele é resultado de estudos mais próximos ao tema em análise. A partir deste 

momento o objeto da pesquisa torna-se mais lúcido através de leituras sobre o mundo rural. 

Nesse sentido, diferentes autores forneceram subsídios ao estudo donde destacam-se, entre 

outros, Ricardo Abramovay, Caio Prado Júnior, Kostas Vergapoulos e José Graziano da Silva, 

os quais proporcionaram uma reflexão mais ampla sobre o que está acontecendo no campo  e 

os quais permitiram um melhor entendimento da importância da Previdência Rural como mais 

uma ação estatal. 

Por outro lado, os conhecimentos adquiridos em formação acadêmica anterior, 

bem como o exercício profissional desenvolvido, permitiram o acesso às bibliografias 

especializadas em Direito Previdenciário, necessárias ao entendimento dos direitos dos 

trabalhadores rurais os quais são demonstrados no presente trabalho como forma de 

contextualizar o tema objetivando um melhor entendimento deste trabalho, pois, a sociologia 

jurídica permeia, ao menos sutilmente, toda esta discussão teórica que é o alicerce da pesquisa 

de campo. 

Assim, inicialmente, no referido capítulo procura-se discutir sobre a Previdência 

Social, a fim de permitir o conhecimento desta política pública, identificando o modelo 

seguido pelo Brasil, uma vez que existem modelos diferentes adotados em outros países, com 

objetivos e critérios distintos.   

Um dos pontos de reflexão desse capítulo é a contribuição da classe trabalhadora 

para a instituição da Previdência Social. O fortalecimento dos sindicatos dos trabalhadores por 

volta da segunda metade do século XIX em países como França e Alemanha foram 

fundamentais para assegurar importantes conquistas, dentre elas a Previdência Social se 

destaca por ter caráter de seguro que protege o trabalhador nas suas fases mais difíceis que 

são a doença e a velhice.  

                                                
11 “Estado de Direito” foi uma expressão criada pelo jurista alemão Robert Von Mohl, no século XIX, para 
sintetizar que o Estado é limitado pelo direito, ou seja, pela constituição. Tem como principais elementos:- o 

império da lei produzida e cumprida pelo Estado; - independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário; 

- prevalência dos direitos sociais e coletivos. 



27 

 

No Brasil, os movimentos sociais ligados aos trabalhadores ficaram mais 

evidentes após o ano de 1903, sob influência dos imigrantes que trouxeram idéias socialistas. 

De fato, vários movimentos sindicais afloraram pelo país sempre buscando melhorias para os 

trabalhadores. O Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais – MSTR se fortaleceu com o 

processo democrático e passou a lutar pela reforma agrária, pelo fim da violência no campo, 

pela solução dos problemas gerados pela seca e, consequentemente, pela política 

previdenciária. Assim, a partir da CF 1988, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais – STR 

passaram a contribuir mais efetivamente tornando-se imprescindíveis no processo de 

concretização da Previdência Rural.  

No terceiro item deste capítulo, discute-se a importância da Previdência Social 

como forma de proteção à família. Esta é a base da sociedade e precisa ser preservada. A 

desestruturação da família devido ao desemprego, velhice e doenças deve ser evitada pelo 

Estado através da implementação de políticas sociais, sendo a Previdência Social uma política 

que permite a manutenção material dos membros e a valorização daqueles que têm a 

obrigação de mantê-los, pois não é esmola é um direito. 

Por fim, no término do capítulo dois, foi feito um levantamento histórico da 

evolução das constituições brasileiras com o objetivo de demonstrar as alterações havidas na 

legislação previdenciária que se ampliou a partir da CF de 1988. Com a instituição da 

Previdência Rural houve a permissão para a inclusão dos trabalhadores rurais que exercem 

atividades em regime de economia familiar no sistema de proteção social. A partir de então, 

esta categoria de trabalhadores que têm características tão próprias, por isso denominados de 

“segurados especiais”, passaram a ter direito a aposentadorias e outros benefícios 

previdenciários que produzem efeitos na forma como se relacionam na unidade familiar e na 

sociedade. 

No terceiro e último capítulo desta dissertação, encontram-se os resultados da 

pesquisa empírica realizada com trabalhadores rurais, INSS e representantes de sindicatos 

rurais. Nesse momento do presente estudo as hipóteses elaboradas foram testadas e serviram 

como reflexões para os resultados apurados. Os efeitos da Previdência Rural no seio das 

famílias dos trabalhadores rurais e as relações com seus sindicatos e com o INSS são 

reportados com o objetivo de retratar o desenvolvimento da política pública da Previdência 

Rural no estado de Sergipe. 

 

 

 



28 

 

b.2 A pesquisa empírica 

 

 

Para realização de uma pesquisa empírica que abrange um universo de pessoas 

muito grande, como é o caso deste estudo, é necessário selecionar uma amostra, ou seja, “[...] 

uma pequena parte dos elementos que compõe o universo” (GIL, 2002, p. 120). A amostra 

deve ser suficiente para que se possam aplicar à população as conclusões obtidas a partir da 

amostra. Segundo Coutinho e Cunha (2004, p. 87): “As amostras não devem ser grandes ou 

pequenas, mas sim, suficientes”. 

A amostra se compõe de 12 trabalhadores rurais [7 homens e 5 mulheres] que 

residem nos seguintes municípios do estado de Sergipe: Pirambu (2), Brejo Grande (2), Cedro 

de São João, São Cristóvão, Canhoba, Pacatuba (2), Neópolis, Santana do São Francisco (2), 

1 representante do INSS e 2 representantes de sindicatos rurais.  

A amostra dos trabalhadores rurais foi escolhida de forma intencional
12

 dentre os 

que compareceram nos meses de agosto e setembro de 2009, às audiências no Juizado 

Especial Federal de Aracaju, sejam como autores de processos objetivando a reapreciação 

judicial de seu pedido negado administrativamente pelo INSS, ou como aposentados atuando 

como testemunhas em processos de outros  trabalhadores rurais de sua localidade. 

O tamanho da amostra dos trabalhadores rurais justifica-se pelo fato de ter se 

mostrado suficiente para garantir a possibilidade de generalizar os resultados obtidos, pois se 

observou, a partir de um determinado número de entrevistas que as falas se repetiam e as 

informações trazidas praticamente eram as mesmas já colhidas. As respostas sobre as histórias 

de vida, as expectativas de utilização da renda previdenciária, as condições econômicas da 

família, a forma como procedem para requerer o benefício no INSS e a busca pelo apoio dos 

sindicatos rurais, demonstraram uma homogeneidade em vários aspectos, deixando claro ser 

desnecessário examinar outros indivíduos.    

Os trabalhadores rurais entrevistados encontram-se em duas situações distintas: 

antes de receber o benefício previdenciário e após a concessão do benefício. Dessa forma, 

                                                
12 Existem diversos critérios de classificação de amostras. Richardson (2007, p. 160), aponta dois grandes 

grupos: 1- Amostras não probabilísticas acidentais e intencionais; 2- Amostras probabilísticas, aleatórias ou ao 

acaso.  A amostra acidental é utilizada quando o investigador ainda não tem clareza sobre as variáveis que quer 

considerar, por isso é utilizada nos primeiros contatos com o problema. A amostra intencional apresenta-se como 

representativa do universo e resulta de uma série de condições como sujeitos essenciais ao fornecimento de 
informações, facilidade de encontrá-los, etc. O segundo grupo de amostras considera, em princípio, que todos os 

sujeitos têm a mesma probabilidade de ser escolhido, para tanto, o pesquisador deve ter uma lista completa dos 

elementos que formam  parte da população. 
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têm-se duas situações investigadas: trabalhadores antes do benefício [TAB] e trabalhadores 

depois do benefício [TDB]. Essa diferença de fases da vida dos trabalhadores rurais permite 

que sejam observadas as expectativas, ou seja, o que acreditam que irão realizar com a renda 

previdenciária e as realizações já concretizadas, para aqueles que recebem o benefício.  

A vida econômica do trabalhador rural antes do benefício previdenciário é 

caracterizada por uma renda incerta que, na esmagadora maioria das vezes, mal permite o 

sustento da família. Desta forma, a partir da renda previdenciária, ocorrem várias mudanças 

no seio da família deste trabalhador, devido à renda fixa e certa. Este critério objetiva 

perceber as expectativas, ambições, modos de vida e relacionamentos antes e depois da 

concessão dos benefícios previdenciários, bem como eventuais alterações econômicas e 

sociais.  

Os dois representantes dos sindicatos rurais foram escolhidos para serem 

entrevistados pela facilidade do contato pessoal, pois os mesmos se deslocam com freqüência 

para Aracaju acompanhando os trabalhadores rurais nas audiências, ademais, ambos têm 

períodos razoáveis de militância sindical e acompanharam de perto o processo de constituição 

e efetivação da política pública previdenciária. O presidente do sindicato dos trabalhadores 

rurais de Laranjeiras, Sr. Ideildo Henrique de Oliveira, tem dezoito anos de vida sindical e 

também é membro suplente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Sergipe - 

FETASE. O secretário do sindicato de Brejo Grande, Sr. Ednilson de Souza França, tem oito 

anos de dedicação à causa rural e tem participado ativamente de reuniões sobre os direitos 

previdenciários dos trabalhadores rurais, em diversos estados da federação. 

Desta forma, suas contribuições para o estudo foram valiosas e suficientes a ponto 

de não se fazerem necessárias entrevistas com membros de sindicatos de outros municípios, 

vez que os trabalhos, guardada as devidas proporções, se assemelham por todo o estado de 

Sergipe.  

O representante do INSS escolhido para ser entrevistado foi o técnico de seguro 

social, Sr. Fábio Carvalho Silva, chefe da Seção de reconhecimento inicial de direitos. Ele é 

responsável pela Seção que administra os requerimentos de benefícios rurais e urbanos. O Sr. 

Fábio mostrou o perfil da instituição, a forma como o órgão administra esta política pública, 

as dificuldades institucionais, as exigências legais e procedimentos, bem como a avaliação da 

relevância social da Previdência Rural.  

Como instrumentos de coleta de dados utilizaram-se entrevistas que permitiram o 

desenvolvimento de uma estreita relação entre os entrevistados e a pesquisadora. O contato 

direto com os entrevistados possibilitou a realização de observações de atitudes e percepções 
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individuais, comportamentos e reações, bem como o aspecto físico do homem e da mulher 

simples do campo, sua forma de vestir-se e falar, experiência imensurável para um 

pesquisador social.  

A abordagem aos trabalhadores rurais e representantes sindicais deu-se no período 

de agosto a setembro de 2009, nas instalações do Juizado Especial Federal de Aracaju, 

localizado na Praça Camerino, 227, centro, nesta capital. Por meio de uma conversa inicial, 

apresentamo-nos aos entrevistados como estudante da UFS que estava fazendo um estudo 

sobre a previdência dos trabalhadores rurais e os interpelamos quanto ao interesse em 

participar de uma entrevista que visa conhecer melhor a história de vida de cada um, as 

dificuldades enfrentadas para cumprir os procedimentos determinados pelo INSS e o resultado 

da nova renda para a família.  

Para a categoria “trabalhador rural” utilizamos o mesmo tipo de roteiro
13

 com 

vinte e sete perguntas. O primeiro grupo de perguntas se caracteriza pela busca da 

identificação do entrevistado através de dados como nome, sexo, endereço, idade, estado civil 

e nível de instrução. O segundo grupo de perguntas é dedicado a composição da família 

objetivando analisar o número de pessoas que residem no núcleo familiar, idade dos membros 

e relação de parentesco. Três questionamentos se reportam a identificar a relação do 

trabalhador rural com a terra através da especificação dos tipos de atividades agrícolas 

realizadas pelas famílias e a qualidade da posse da terra.  

Seguindo o roteiro, têm-se questionamentos sobre a relação do entrevistado com o 

sindicato rural e sua visão sobre esta instituição, a fim de aferir o papel e a participação dos 

sindicatos na efetivação da política previdenciária.  

O tipo do benefício pleiteado, o procedimento adotado junto ao INSS e o tempo 

de tramitação do pedido administrativo, foram questionamentos necessários para se analisar a 

burocracia do órgão, bem como as dificuldades enfrentadas pela população rural que por não 

ser alfabetizada, não entende as exigências da lei e das normas do INSS. 

Para obter informações sobre possíveis mudanças na vida material do entrevistado 

após o recebimento da renda previdenciária, elaborou-se uma questão fechada onde se buscou 

aferir que tipos de compras e gastos são mais comumente realizados pelo trabalhador rural e 

sua família. Pretendendo revelar existência de eventuais mudanças nas relações sociais e 

familiares, a pergunta vinte e quatro permitiu aferir as principais expectativas e realizações 

dos entrevistados. Além das opções fornecidas previamente, há uma possibilidade de o 

                                                
13 Os roteiros utilizados nas entrevistas encontram-se nos anexos desta dissertação. 
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entrevistado revelar outras modificações na vida social e familiar não previstas pela 

entrevistadora. 

Ao final da entrevista, colheu-se uma opinião pessoal do entrevistado sobre a 

Previdência Rural e os reflexos em seu cotidiano. Nesta parte da entrevista, histórias de vida 

foram retratadas, desabafos, esperanças e outros sentimentos afloraram de forma espontânea e 

natural. 

As entrevistas com os dois representantes dos STR, também foram feitas no JEF 

nos dias 01 e 04 de setembro de 2009. O roteiro utilizado conteve quinze questões que, além 

da identificação pessoal do sindicalista, abordou perguntas sobre o direito à previdência rural 

e as formas de organização e participação dos sindicatos rurais. Também, questionou-se aos 

representantes sindicais sobre o fortalecimento dos STR após o surgimento da Previdência 

Rural e a forma como eles vêem essa política, com ênfase nas características positivas e 

dificuldades enfrentadas pela categoria. A possível melhoria material das famílias dos 

trabalhadores rurais e os novos comportamentos assumidos por eles, também foram 

esclarecidos durante as entrevistas. Uma pergunta específica sobre a valorização da mulher 

que recebe o benefício previdenciário e torna-se provedora da família, foi feita para os líderes 

sindicais como forma de constatar a percepção de uma eventual mudança nas relações de 

gênero nas comunidades rurais. 

Objetivando entender como funciona o procedimento para requerer os benefícios 

rurais, foram realizados os primeiros contatos informais com representantes do INSS no 

próprio JEF onde sempre estão presentes nas audiências além dos procuradores, as servidoras: 

Ana Regina, Amélia, Fabiana, Iara, Jildete e Lélia com as quais temos muito contato durante 

as audiências de conciliações. Como elas têm muitos anos como servidoras do INSS e 

conhecem o funcionamento do órgão, explicavam os trâmites necessários para o requerimento 

dos benefícios previdenciários, aspectos legais, normativos e burocráticos.  

No entanto, devido à necessidade de se conhecer melhor os aspectos 

administrativos do INSS na área de benefícios rurais, a funcionária Lélia facilitou o nosso 

contato com o chefe da Seção de Reconhecimento Inicial de Direitos, Sr. Fábio Carvalho 

Silva, técnico de seguro social, servidor do INSS há aproximadamente quinze anos, com 

experiência no processo de implantação de benefícios rurais.  Assim, foi agendada a entrevista 

para dia 11/07/2009, às 15 horas.  

Chegando ao prédio do INSS localizado na Av. Dr. Carlos Firpo, centro, nesta 

capital, fomos encaminhadas pelo recepcionista à sala da chefia, pois o responsável, Sr. Fábio 

já havia autorizado nossa entrada e, portanto, nos esperava.  
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Antes de iniciar a entrevista nos apresentamos como estudante do mestrado em 

sociologia pela UFS e informamos o objetivo da pesquisa a qual estamos realizando e, 

antecipadamente, agradecemos pela atenção e disponibilidade. O Sr. Fábio demonstrou 

tranquilidade e disposição para conversarmos. Antecipadamente, mostramos o roteiro da 

entrevista a fim de que opinasse quanto à possibilidade de fornecer todas as informações 

pretendidas. Ele leu rapidamente o roteiro, fez algumas considerações a respeito de tópicos de 

maior importância e iniciou a conversa. Pedimos autorização para gravar as falas o que foi 

prontamente autorizado sem ressalvas.  

Ressaltamos que a nossa entrevista com o representante do INSS, além do roteiro 

prévio que direcionou o diálogo, permitiu uma maior liberdade na fala do entrevistado, como 

forma de colher o maior número de informações possíveis objetivando tornar o estudo bem 

mais detalhado. A parte registrada da entrevista teve uma duração de 48min e 29 segundos. 

Para a realização da entrevista com o representante do INSS utilizamos um roteiro 

semi-estruturado com doze perguntas, no qual o informante respondeu às questões abertas e 

fechadas, mas também teve a possibilidade discorrer com respostas livres e espontâneas sobre 

o funcionamento do órgão e suas experiências enquanto funcionário e chefe da seção de 

benefícios previdenciários. 

Para concluir esta explanação, cabe destacar que todo esse percurso metodológico 

objetivou a construção de um trabalho científico que possa acrescer o conhecimento das 

ciências sociais e contribuir para o aperfeiçoamento da política de Previdência Rural 

particularmente no que diz respeito ao seu desenvolvimento no estado de Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

I- ESTADO E POLÍTICA SOCIAL 

 

 

O Estado tem sido objeto de estudo e reflexão de grandes pensadores resultando, 

muitas vezes, em concepções diferenciadas sobre sua origem e formação. Conhecer algumas 

idéias construídas por estudiosos do passado e outras defendidas nos tempos atuais, possibilita 

a compreensão das transformações do Estado ao longo do processo histórico.  

Durante as suas várias fases: absolutismo, liberalismo, Estado de bem estar social 

[welfare state], neoliberalismo e globalização
14

, o Estado moderno alterou sua finalidade 

através de um processo que permitiu a expansão de seu papel na sociedade, passando a 

intervir na economia e na política, criando políticas públicas com o intuito de manter a ordem 

social.  

Neste capítulo, analisaremos as diversas construções filosóficas sobre as noções de 

Estado e estudaremos a origem da implantação de políticas sociais que culminou o surgimento 

da previdência Social. 

 

 

1.1-O ESTADO: dos pensamentos clássicos às modernas abordagens 

 

 

Um dos primeiros teóricos a refletir sobre o Estado moderno foi Nicolau 

Maquiavel (1469-1527). Ele não compartilhava do pensamento tradicional de que o homem é 

impulsionado naturalmente para a vida em sociedade, nem via o Estado como garantidor da 

virtude e da felicidade. Para Maquiavel, o Estado é constituído por uma correlação de forças 

entre dominantes e dominados. Em geral, via os homens como egoístas, com maior tendência 

à desunião que gera tensão social e guerras.  

Em sua obra O Príncipe, Maquiavel demonstrou que, para o Estado ser 

independente, manter o prestígio e ter paz o governante deve agir através da força e até 

mesmo contra a caridade, humanidade e religião, pois o príncipe deve agir não pela moral 

individual, mas pelo bem público. 

                                                
14  As fases do Estado moderno identificadas por Berwanger (2008) demonstram que o modo de produção 
capitalista foi responsável pela modificação do papel do Estado. 
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Segundo Gruppi (1980, p.10): “Maquiavel, ao refletir sobre a realidade de sua 

época, elaborou não uma teoria do Estado Moderno, mas sim uma teoria de como se formam 

os Estados, de como, na verdade, se constitui o Estado Moderno [...] separado da moral e da 

religião”. 

Por sua vez, Thomas Hobbes (1588-1679), grande filósofo inglês, considerava o 

Estado e a sociedade uma só entidade. Para este autor, antes da formação do Estado os 

homens viviam isolados, inseguros, em guerra de todos contra todos, pois não tinham um 

poder comum para controlá-los, estavam sujeitos apenas às leis da natureza. Em busca de 

segurança, os homens abdicaram de sua liberdade individual, uniram-se em um pacto 

formando um “contrato social”  e, a partir de então, surge o Estado onde um representante terá 

o monopólio da força  e do poder, ou seja, o Estado era absoluto. De acordo com Behring e 

Boschetti (2008, p.57), esta sujeição do homem em favor do soberano, renunciando à sua 

liberdade individual em troca de proteção seria uma opção racional num contexto em que o 

“homem é o lobo do homem”. 

De acordo com Krader (1970, p. 35), importante intérprete da obra hobbesiana, 

Hobbes denomina o Estado de  Leviatã : “O Estado era o Leviatã, “o deus mortal”: divino, 

porque seu poder temido é venerado, e mortal, porque está fadado a um fim terreno.”.  

Nesta linha de raciocínio, se por um lado o indivíduo dá legitimidade a um Estado 

que vai “controlar o seu direito de liberdade”, por outro ele assegura o direito à vida e à 

propriedade. Afinal, conforme afirma Hobbes (apud Rosanvallon, 1997, p.19) “[...] onde não 

há República, existe, como já se mostrou precedentemente, uma guerra perpétua de cada 

homem contra seu próximo: tudo aí pertence àquele que o obtém e o conserva pela força [...]”. 

A concepção de Estado para John Locke (1632-1704) foi de garantidor da 

propriedade, pois esta era a base da sociedade justa e equitativa. Diferentemente de Hobbes, 

Locke não acreditava que os homens viviam em guerra permanente. Para ele havia uma lei 

natural de preservação da vida onde os homens eram livres e, como havia o bastante para 

todos,  o fruto do trabalho era propriedade de quem laborou. No entanto, os homens passam a 

unir-se em comunidade objetivando a organização da propriedade uma vez que as relações 

começaram a ficar complexas. Assim como Hobbes ele também visualizou um “pacto social”. 

No entanto, para Locke este pacto não era de submissão, mas um acordo para garantir 

direitos, originando o Estado e a sociedade civil.  

Assim, para Locke o surgimento e a manutenção da autoridade do governo estão 

assentados no consenso entre indivíduos livres onde os limites do poder são dados pela 

“confiança e consentimento” (MERQUIOR, 2007, p.75). A concepção de Locke tinha uma 
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“base burguesa”, uma vez que seu contrato social preservava a liberdade e a propriedade, 

típicas da mentalidade mercantil que aflorava com o nascimento das relações capitalistas. 

Na obra intitulada Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 

entre os homens, Rousseau (1712-1778) discorre sobre o processo civilizatório historiando a 

formação da sociedade e, consequentemente,  a constituição da figura  do Estado. Para ele, o 

gênero humano ao longo dos anos deixou sua condição primitiva, passou a reunir-se em 

grupos sociais unidos por costumes e sentimentos formando sociedades que se multiplicaram 

rapidamente por toda a superfície da terra. 

A partir desse novo modo de viver coletivamente, este escritor genebrino fez 

reflexões filosóficas sobre a valorização da propriedade e as influências advindas para as 

relações entre os homens e o surgimento da desigualdade. Rousseau (2002, p. 72) discorre 

sobre a formação do Estado como uma associação dos indivíduos que produz um “corpo 

jurídico”, coletivo. Uma “pessoa jurídica pública” que deve preservar a liberdade e a 

igualdade formada pelos indivíduos [povo] através de um acordo [contrato], onde o Estado 

tem como órgão soberano a assembléia que representa o povo.  

Rousseau, um dos inspiradores da Revolução Francesa de 1789, dizia que o 

governo, ao surgir, não tinha uma forma constante e regular, devido à falta de experiência dos 

seus fundadores. Acrescenta que o Estado político foi “obra do acaso” e sempre foi 

imperfeito, pois seus defeitos de constituição nunca foram corrigidos, somente “remendados”. 

As diversas formas de governo que emergiram [Monarquia, Aristocracia e Democracia] foram 

resultados de opções de seus cidadãos os quais escolhiam entre obedecer às leis ou aos 

senhores. Assim, o Estado foi criado com o objetivo de proteção, de manter  a tranqüilidade 

pública, pois é a expressão da vontade geral.  

Portanto, para Rousseau a sociedade civil é imperfeita, na medida em que ela foi 

corrompida pela propriedade que pertencia aos ricos que só buscavam proteger seus próprios 

interesses. Assim, o Estado foi uma criação dos poderosos que preservavam a desigualdade e 

a propriedade e, não o bem de todos. A solução para ele seria um Estado cujo poder seria do 

povo fundado em leis definidas pela vontade geral. 

Hegel (1770-1831), por sua vez, entende que o Estado é o fim de um processo, é a 

forma racional. É o modelo último insuperável onde prevalece o interesse coletivo sobre os 

interesses particulares. Assim, “o Estado “sai” da sociedade civil por intermédio da 

corporação.” (LEFEBRE; MACHEREY, 1999, p. 65). Esta forma de união dos indivíduos 

garante a segurança, afasta o interesse particular e valoriza a coletividade.  
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Lefebre e Macherey (1999) explicam que, para Hegel, a idéia de Estado divide-se 

em momentos principais: o da família e o da sociedade civil. Acrescentam ainda que o Estado 

de Hegel é resultado de um processo histórico: ele é o modelo último insuperável onde 

prevalece o interesse coletivo sobre os particulares. 

Portanto, não há sociedade civil se não houver um Estado que a construa, pois “é o 

Estado que funda o povo e não ao contrário”(GRUPPI, 1980, p. 24). Ou seja, na interpretação 

de Gruppi a soberania é do Estado. De fato, para Hegel a Sociedade civil é um Estado 

exterior, é uma imagem invertida daquilo que será o Estado, pois o Estado autêntico, o 

universal estará completamente desenvolvido não havendo elementos de exterioridade. 

No entender de Hegel (1976), a idéia de Estado preocupa inconscientemente a 

sociedade civil, pois esta é forma imperfeita do Estado [é o Estado exterior, simples 

associação baseada no querer dos indivíduos] que passará por etapas intermediárias, 

mediações, para chegar até sua finalidade.  

Esses argumentos podem ser destacados no livro de Hegel Princípios da Filosofia 

do Direito, especialmente na terceira seção a qual fala sobre o Estado: 

 

O Estado é a realidade em acto da ideia moral objectiva, o espírito como 

vontade substancial revelada, clara para si mesma [...] tem o Estado  a sua 

existência imediata, na consciência de si, no saber e na actividade do 
individuo, tem sua existência mediata, enquanto o individuo obtem a sua 

liberdade substancial ligando-se ao Estado como à sua essência, como ao 

fim e ao produto da sua actividade. ( HEGEL, 1976, p. 216). 

 

Karl Popper (1998) sintetiza o pensamento de Hegel afirmando que, para este, o 

Estado é tudo e o indivíduo é nada e que a existência física e espiritual depende do Estado, 

portanto, devemos adorá-lo como manifestação do divino. Assim, Popper caracteriza Hegel 

como “inimigo da sociedade aberta”, ou seja, adepto da tradição tribal e contrário à 

democracia. 

Por sua vez, o Estado é visto por Weber (1864-1920) como uma “comunidade 

humana”, dentro de um território delimitado, que se utiliza da força para impor suas decisões. 

Essa coerção física imposta pelo Estado é uma relação de dominação de homem para homem 

feita de forma legítima uma vez que se fundamenta em regras criadas de forma racional. Sell 

(2006, p. 212) resume o pensamento de Weber: “ o Estado nasceu de um lento processo pelo 

qual o rei conseguiu centralizar em suas mãos o exército, a administração financeira e o poder 

jurídico, unificando o território e limitando o poder dos senhores feudais”. Sob essa ótica, o 

Estado é legítimo, burocrático, racional e dominador. 
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Continuando esta breve ilação acerca da visão clássica do Estado, não poderíamos 

deixar de acrescentar o pensamento de Karl Marx (1818-1883), uma vez que ele possui uma 

visão critica do Estado. Segundo a interpretação proposta por Norberto Bobbio (2000, p. 113), 

Marx nunca se ocupou expressamente sobre a origem do Estado. Ressalta ainda que “para 

Marx, o Estado é o reino não da razão, mas da força. Não é o reino do bem comum, mas do 

interesse de uma parte. Não tem por fim o bem viver de todos, mas o bem viver daqueles que 

detêm o poder.” 

Gruppi (1980, p. 26) indica que Marx via o Estado [sociedade política] como 

expressão da sociedade civil [conjunto das relações econômicas], por isso sua crítica a Hegel. 

Para Marx, a estrutura econômica está na base do próprio Estado uma vez que seus estudos 

tiveram como objeto o Estado capitalista. Marx via o Estado como um aparelho coercitivo e 

um instrumento de dominação de classe. 

Marx, de acordo com Lefebre e Macherey (1999), entendia que o Estado é ator 

independente na arena social e que os interesses da classe capitalista servem como limites e 

não como objetivos de suas ações. 

De fato, no Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels (2007, p. 61) indica 

que: “ o poder público é o poder organizado de uma classe para a opressão de outra.”. Trata-se 

de um comitê para administrar os negócios da burguesia.  Essa visão de Estado, enquanto um 

sistema legal ou político que emprega força e onde os governados são coagidos pelos 

governantes, exerceu grande influência no pensamento político da modernidade. Marx foi o 

grande analista da formação, desenvolvimento e supressão do modo de produção capitalista, 

eixo de compreensão da modernidade (Sell, 2006, p. 88). Elogiado por muitos como um autor 

que deixou um grande legado para o pensamento social, Marx também sofre inúmeras 

criticas, a exemplo da formulada por Popper (1998), que entende que Marx foi responsável 

por muitas desgraças ocorridas após a divulgação de suas teorias
15

. 

Para Marx, na interpretação popperiana, o Estado é um sistema legal ou político 

que emprega força; onde os governados são coagidos pelos governantes. O sistema jurídico-

político é mera superestrutura, um instrumento da dominação de classe e só os fatos 

econômicos são reais. (POPPER, 1998). 

                                                
15

 Karl Popper em sua obra A sociedade aberta e seus inimigos (1945) critica as filosofias sociais responsáveis 

pela idéia de ser impossível a reforma democrática, especialmente as teorias de Marx e o comunismo, que 

segundo Popper, foi responsável por milhões de mortes. 
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Assim, entendido sob diversos aspectos: - origem divina, - fruto da união dos 

povos em busca de segurança e mantença da propriedade, - ou resultado de uma correlação de 

forças, o Estado moderno foi produto de uma complexidade de processos. O Estado moderno 

para Gruppi (1980, p. 9) é uma realidade que, possui três características que o diferem do 

Estado Medieval: a primeira é a autonomia, pois sua autoridade não depende de nenhuma 

outra; a segunda vincula-se ao fato de que o Estado torna-se figura distinta da sociedade civil, 

embora seja expressão desta; e, a última, diz respeito ao fato de que o Estado não mais é 

propriedade do governante, portanto, ele não pode ser vendido, dado de presente ou cedido. 

Diante destas perspectivas, conclui-se que conhecer o pensamento dos pioneiros da 

filosofia e sociologia os quais contribuíram para a compreensão do Estado serve também para 

entender as interpretações dos autores modernos que ampliaram os conceitos dos antigos 

pensadores – aqui denominados clássicos- e criaram novas correntes. 

Dentre estas novas interpretações do Estado, pode-se destacar as contribuições de 

Gramsci, Gruppi, Dallari e Bresser Pereira. 

Gramsci, em 1931, ao conceituar o Estado, demonstra uma visão que se diferencia 

do enfoque humanista e tradicional: 

 

“[...] o conceito de Estado, ordinariamente entendido como a sociedade 
política (ou ditadura, ou aparelho coercitivo para adaptar as massas 

populares ao tipo de produção e à economia de uma dada  época), e não o 

equilíbrio entre a sociedade política e a sociedade civil.(ou hegemonia que 
um grupo social exerce sobre a sociedade nacional inteira, por meio de 

organizações pretensamente privadas, como igreja, os sindicatos, as 

escolas).” (GRAMSCI apud BUCI-GLUCKSMANN, 1980, p. 36)  

 

Este conceito ampliado de Estado proposto por Gramsci leva-nos a entender que, 

de fato, esta instituição objetiva manter e reproduzir a dominação da classe hegemônica.   

Sob outro aspecto, Gruppi (1980) acrescenta que o conceito de Estado escrito na 

Enciclopédia Treccani
16

 não é uma definição absoluta, mas contém três elementos 

importantes que o caracterizam: poder político, povo e território:  

 

Com a palavra Estado, indica-se modernamente a maior organização 

política que a humanidade conhece; ela se refere que ao complexo territorial 

e demográfico sobre o qual se exerce uma dominação (isto é, o poder 
político), quer à relação de coexistência e de coesão das leis e dos órgãos 

que dominam sobre esse complexo. (GRUPPI, 1980, p.7) 

 

                                                
16  Enciclopédia italiana do Instituo Giovanni Treccani 
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Poder político é uma forma de autoridade que o Estado possui e que lhe permite 

impor-se sobre os membros da sociedade. O Povo é formado por grupos de indivíduos e o 

território refere-se a uma área delimitada, estas noções todos têm, mas elas não são tão 

simples assim e necessitam, para um melhor entendimento, de estudos específicos que não são 

objeto deste estudo. 

A idéia de Estado de Dalmo Dallari (2000, p.107) possui praticamente os mesmos 

elementos apontados por Gruppi e refere-se ao conceito de que o Estado busca o bem comum, 

de um certo povo, situado em determinado território, favorecendo o desenvolvimento integral 

da personalidade humana. 

Outro autor da atualidade, Bresser Pereira (1995) define o Estado como sendo 

parte da sociedade, como uma estrutura política e organizacional que se sobrepõe à sociedade 

ao mesmo tempo em que dela faz parte. Conclui que o Estado garante legitimidade ao 

governo, que são entidades distintas [o governo é a cúpula político-administrativa do Estado]. 

Sem dúvidas, as transformações histórico-sociais que se deram ao longo do tempo 

influíram nas mudanças de percepção que os indivíduos e a sociedade têm em relação ao 

Estado. A legitimidade ou não de um Estado, seu papel na vida social, sua utilidade, as esferas 

de atuação que lhe dizem ou não respeito são novas formas de discussão que emergem na 

sociedade contemporânea. 

Enfim, entender o Estado moderno como resultado da complexidade das relações 

não é tarefa fácil, por isso foi utilizado um percurso histórico, visando com isso ser o mais 

didático possível e ressaltar que não se pode pretender o encerramento da discussão deste 

tema. 

 

 

 

 

1.2 O ESTADO EM AÇÃO: o processo de constituição das Políticas Sociais 

 

 

Como se observa nas diversas reflexões acima, ao longo da trajetória histórica, o 

Estado modificou-se enormemente. A industrialização, bem como o surgimento da divisão do 
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trabalho
17

, a acumulação capitalista e outros fatores econômicos e políticos, fizeram com que 

o Estado buscasse a coesão, a integração social e a valorização da cidadania. Para atingir tais 

objetivos, o Estado passou a instituir políticas públicas, ampliando, portanto, seu papel nas 

sociedades.  

 

 

1.2.1 Noções sobre política social 

 

 

As políticas públicas correspondem a formas de o Estado responder às 

demandas e necessidades sociais. Saravia e Ferrarezi (2007) conceituam política pública 

como:  

[...] sistema de decisões públicas que visa a ações e omissões, preventivas ou 

corretivas, destinadas a manter ou a modificar a realidade de um ou vários 

setores da vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de 
atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os objetivos 

estabelecidos. (SARAVIA, FERRAREZI, 2007, p.13) 

 

A depender do objetivo a ser alcançado, da urgência e relevância, o Estado pode 

implementar políticas públicas econômicas ou sociais. A política pública econômica pode 

servir para aumentar a produção, financiar agricultura, modernizar a indústria, aumentar 

investimentos, ampliar o consumo e outros fins. As políticas sociais minimizam as 

desigualdades estruturais geradas pelo desenvolvimento sócio-econômico. São resultados da 

interação entre os interesses econômicos, políticos e sociais e  estão voltadas para a educação, 

saúde, habitação, emprego e previdência social. Esta última será o enfoque principal das 

reflexões deste trabalho acadêmico. 

Ao analisar as políticas públicas, em especial as políticas sociais, deve-se 

considerar que elas são resultados de dimensões
18

: históricas, econômicas, políticas e 

                                                
17 Desde os primórdios da humanidade, a relação do homem com a natureza e com o trabalho tem sofrido 

transformações. Num primeiro momento, a natureza fornecia ao homem tudo o que ele  precisava para a sua 

sobrevivência. Com a descoberta das ferramentas, o homem passou a explorar a natureza e a tirar dela seu 
sustento criando novas necessidades. Até então, os homens não precisavam  de auxílio mútuo para terem suas 

necessidades satisfeitas. A relação era homem/natureza. Com o surgimento da propriedade privada e do sistema 

de trocas, iniciou-se um processo de especialização para a produção de determinados bens.  Isto fez com que 

desencadeasse um processo de especialização e divisão do trabalho, gerando uma interdependência entre os 

homens,  o qual trouxe conseqüências importantes no processo produtivo moderno. Leituras de Rousseau, Karl 

Marx, Émile Durkheim, Friedrich Engels e outros, são imprescindíveis ao entendimento e aprofundamento do 

estudo sobre a divisão do trabalho.  
18 Behring e Boschetti (2008) identificam estas dimensões e fazem uma análise dialética sobre as políticas 

sociais, com ênfase no pensamento Marxista sobre capitalismo e luta de classes. 
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culturais. Ou seja, possuem como fundamento de seu surgimento diversas causas, que não são 

sempre as mesmas, nem se perpetuam imutáveis pelo tempo, visto que a sociedade é dinâmica 

e sempre necessita de atitudes novas e diferenciadas para resolução de seus problemas.  

Quanto ao surgimento desta nova forma de intervenção estatal, segundo Behring e 

Boschetti (2008), não se pode indicar com precisão o início das primeiras iniciativas 

reconhecíveis como políticas sociais; no entanto, sabe-se que no final do século XIX, com a 

ascensão do capitalismo e a revolução industrial, as lutas de classe se intensificaram e o 

Estado passou a intervir mais na vida em sociedade. Sendo que a generalização das políticas 

sociais ficou mais evidente após a segunda guerra mundial [1945]. 

No período anterior ao capitalismo, ensinam Behring e Boschetti (2008, p.48), não 

havia privilégio do mercado. Alguns países, com o fito de manter a ordem social e punir a 

vadiagem, criaram leis
19

 com características “punitivas e repressivas”, pois todos os que 

tinham condições físicas eram obrigados a trabalhar para sobreviver e se submeter aos 

trabalhos e salários oferecidos.  

As autoras supracitadas acrescentam que essas legislações impediam a mobilidade 

do trabalhador entre os diferentes territórios e mantinham a organização tradicional do 

trabalho. Assim, preservava-se a acumulação primitiva
20

, que, segundo Vergopoulos e Amin 

(1977, p. 46) foi um sistema que durou do início no século XVI ao fim do século XVIII. As 

ações assistencialistas aplicadas na época exigiam critérios “restritivos e seletivos”, conforme 

Behring e Boschetti (2008, p.49), pois ofereciam auxílios mínimos aos pobres “selecionados e 

merecedores” [incapazes de trabalhar] como alimentação e abrigo. Essa ajuda tinha um 

caráter de “dever moral e cristão”, ou seja, não era um direito.  

A partir da revolução burguesa [1640-1660], uma nova organização econômica e 

social se fortalece deixando para trás o regime da servidão. O capitalismo surge priorizando a 

propriedade e a liberdade. As idéias liberais se fortalecem com as teorias de Locke (1690) , 

Adam Smith (1776) e outros pensadores, fazendo com que o Estado passasse a assumir uma 

nova forma de agir, com mais neutralidade. 

 

 

 

                                                
19 As Leis mais citadas foram as criadas na Inglaterra: Estatuto dos trabalhadores(1349), estatuto dos artesãos 

(1536), lei de domicílio(1662) e leis dos pobres (1531, 1601 e 1834)  
20 Processo necessário ao início do capitalismo que é pressuposto do atual sistema. Teve seu fim no século XVIII 

com a revolução industrial. Sobre acumulação primitiva, vide O capital, de Karl Marx 
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1.2.2 O Estado protetor 

 

 

No período que compreende os séculos XIV a XVIII, o Estado foi definido como 

Estado-protetor: “ produtor de segurança e redutor de incertezas”(ROSANVALLON, 1997, 

p.19). 

Nesta perspectiva, a partir desta fase histórica, o Estado assume o papel de 

“protetor” com ações voltadas para setores específicos da sociedade. O indivíduo, neste 

momento, é reconhecido como sujeito central com direito à vida e à propriedade. 

Seguindo esta concepção de que o indivíduo e o Estado fazem parte de um mesmo 

movimento, de forma que não existe um sem o outro, destaca-se a seguinte reflexão: 

 

É o Estado que faz o indivíduo existir como sujeito, e, portanto, com 

direitos, porque ele tem por objetivo proteger estes direitos: não há Estado-

protetor sem indivíduo portador de direitos, não há indivíduo que realize 
estes direitos sem Estado-protetor. (ROSANVALLON, 1997, p.19)  

 

A partir do século XVIII, a forma de agir do Estado modifica-se, torna-se mais 

complexa, mais especializada ou, como afirma Rosanvallon, radicaliza-se. Proteger a 

propriedade e a vida já não supre as necessidades da época; há um clamor por novos direitos. 

O Estado passou também a regulamentar as relações sociais, executar serviços para a 

coletividade e instituir políticas de redistribuição de renda. A democracia reivindica direitos 

de cidadania como: o voto, proteção econômica, direito a emprego, salários, assistência 

pública aos indigentes, idosos, crianças. Diante destes novos fatos, muda-se a concepção de 

Estado-protetor para Estado-providência, que se apresenta mais efetivamente nos séculos XIX 

e XX: “[...] a sociedade deixa de se pensar como um corpo para se conceber como um 

mercado.” (ROSANVALLON, 1997, p.22) 

Protetor e intervencionista, tal Estado foi durante muito tempo visto como 

alternativa para solucionar os diversos problemas sociais e de insegurança vividos naquelas 

sociedades. Todavia, esta concepção se modifica influenciada pelas novas interpretações de 

economistas, filósofos e demais pensadores. O que se entendia como solução, transforma-se 

em problema para o desenvolvimento sócio-econômico e, assim, passa a ser questionado. Os 

chamados liberais [clássicos ou neoclássicos] questionam com a argumentação de que, se por 

um lado existe um Estado que assegura a democracia e a liberdade, por outro, interfere 

tolhendo as liberdades individuais e impedindo o progresso econômico. 
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As idéias liberais predominam a partir de meados do século XIX. Teses de 

pensadores como David Ricardo e Adam Smith sustentam que o bem-estar só seria alcançado 

a partir do funcionamento livre e ilimitado do comércio. Pois, o mercado -“mão invisível”- 

livre e com desenvolvimento ilimitado regularia as relações econômicas e sociais assegurando 

o bem-estar de todos. O papel do Estado é somente de fornecer a base legal para 

funcionamento desse tipo de mercado sem, entretanto, intervir. Trata-se, portanto, de um 

Estado mínimo controlado pela sociedade civil, pois:  

 

Nos primórdios do liberalismo, no século XIX,  existia um claro componente 

transformador nessa maneira de pensar a economia e a sociedade: tratava-se 

de romper com as amarras parasitárias da aristocracia e do clero, do Estado 
absoluto, com seu poder discricionário. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, 

p.59). 

 

A partir de então, novas reflexões passam a ser feitas objetivando encontrar formas 

de solucionar a intervenção do Estado. Assim, de um lado alguns liberais clássicos [Adam 

Smith, Bentham, Burk, Humboldt e outros], defendem à implantação de um “Estado 

mínimo”; do outro, pensadores mais radicais [Paine, Godwin e outros], falam sobre um “não-

Estado”. 

 

 

1.2.3 O Estado mínimo 

 

 

Considerado o pai do liberalismo econômico, o escritor da obra Riqueza das 

Nações (1776), Adam Smith defende que a economia deveria estar separada da política, pois 

aquela era, por si só, auto-regulável. Rosanvallon (1997, p.51-52) descreve o pensamento de 

Smith: “só o funcionamento autônomo do mercado, baseado na busca do self-interest, pode 

garantir o máximo de desenvolvimento da economia”. Trata-se do papel socialmente positivo 

atribuído ao egoísmo, pois se cada produtor procurar o melhor para si – vender-, os frutos  

seriam do mercado que, pela concorrência, atingiria menores preços e melhor qualidade dos 

produtos. 

Adam Smith defendia o liberalismo econômico com o fundamento de que não 

havia guerra entre os homens em busca de ganhos materiais, pois acreditava que os indivíduos 

eram movidos por sentimentos morais e de dever para com o outro, assim cada um deveria 

receber de acordo com sua capacidade supostamente natural [mérito]. Portanto, o Estado 
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liberal não deveria intervir nas relações de trabalho nem preocupar-se com o atendimento das 

necessidades sociais. Os indivíduos teriam liberdade para comercializar ou vender sua força 

de trabalho e, assim, alcançar o bem-estar para si e sua família. A competitividade regularia 

este processo. 

Os liberais clássicos, apesar de defenderem a não intervenção do Estado em 

assuntos da economia de mercado, não comungavam com a idéia dos liberais radicais, de 

extinção do Estado, uma vez que propunham a intervenção mínima em áreas como: 

legislação, justiça, segurança, obras públicas e serviços para a coletividade. “Para Smith, não 

há, portanto, contradição entre acumulação de riqueza e coesão social.”(BEHRING; 

BOSCHETTI, 2008, p.60). 

Na perspectiva liberal que tinha como fundamento a proteção à vida, a liberdade 

individual e aos direitos de segurança e propriedade, as políticas sociais estimulam o ócio, 

geram acomodação e desestimulam o interesse pelo trabalho. Aqueles que não têm capacidade 

laborativa [crianças, idosos e deficientes] devem ter apenas assistência mínima do Estado e 

receber caridade privada. 

O liberal clássico Bentham, escreveu um texto
21

 sobre a forma de como o Estado 

deve atuar na sociedade e seus limites. Rosanvallon (1997, p.53) analisa esta obra e enfatiza 

que Bentham, de forma sistemática, identifica o que Estado pode fazer [os agenda] e o que o 

Estado não pode fazer [non agenda
22

]. Este autor argumenta que as ações individuais [Sponte 

actu] provocam um aumento da riqueza coletiva, semelhante ao entendimento de Adam 

Smith. Assim, “tudo o que é sponte actum da parte dos indivíduos entra na categoria dos non 

agenda por parte do governo. Toda intervenção do governo nesse domínio é obrigatoriamente 

nefasta.” (ROSANVALLON, 1997, p.54) 

Os limites da ação do Estado, também foram estudados por Burke, renomado 

filósofo político do final do século XVIII, citado na obra de Rosanvallon (1997, p.55). Este 

autor diz que Burke partilha da mesma crença de Adam Smith, pois tem a “mesma 

perspectiva otimista da identidade natural dos interesses” e de que quando o “Estado intervém 

no mercado, todos os princípios ficam deturpados”. Com este raciocínio, Burke separa o 

público do privado: 

 
“A linha mais clara de distinção que se pode traçar é que o Estado deve 

limitar sua atividade ao que lhe concerne, ou às suas criações, isto é, às 

                                                
21 Method and Leading Features of an Institute of Political Economy ( 1801-1804) 
22 Bentham lista: Aumento da moeda em circulação, baixa autoritária das taxas de juro, subvenções para 

indústrias particulares, enfim, o governo nada deve fazer para aumentar a riqueza nacional. 
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instituições de sua religião, à sua magistratura, às suas rendas, às suas forças 

militares de terra e mar, às corporações que lhe devem a existência; em uma 

palavra, a tudo o que é verdadeiramente e especificamente público: a paz 
pública, a segurança pública, a ordem pública, a prosperidade pública. Sua 

política preventiva deve mostrar-se avara de seus esforços e empregar 

recursos de preferência pouco numerosos e freqüentes, porque, 

evidentemente, ao multiplicar sua corrida política mesquinha, eles se 
enfraquecem, diminuídos e ineficazes.” (BURKE apud  ROSANVALLON, 

1997, p.56-57) 

 

Rosanvallon (1997, p.57) cita outro liberal, o filósofo alemão Guilherme 

Humboldt, que também defende a não atuação do Estado. Este autor argumentava que o 

“dever do Estado é procurar a felicidade ou limitar-se a impedir o mal”. Para ele, quanto mais 

o Estado age satisfazendo os interesses da sociedade, mais os cidadãos ficam na espera dos 

auxílios do Estado deixando de ter iniciativa pessoal. Humboldt defende que cabe ao Estado 

somente manter a segurança, visto que o “homem isolado, entregue as suas próprias forças, 

não pode obter por si mesmo”. 

De um modo geral, os liberais clássicos, com seus pontos comuns e diferenças, se 

debruçaram sobre questões difíceis de serem resolvidas: qual o limite da intervenção do 

Estado na sociedade? Em que áreas deve atuar?.  No cerne destas questões, afirma 

Rosanvallon (1997, p.61): “[...] a concepção do Estado mínimo enfrenta dificuldades 

insuperáveis. [...]”.  

Acrescenta ainda, que a não aceitação - “anarquismo liberal”- desta forma de 

atuação do Estado, surge com Paine e Godwin, liberais radicais, sob o argumento de que 

“todo o Estado é, por essência, inútil e nocivo”. 

Segundo Marx e Engels (2007, p.61), o Estado – poder público-  “é um poder 

organizado de uma classe para opressão da outra”. Para que houvesse liberdade ilimitada, 

deveria haver supremacia do proletariado e, consequentemente, o Estado perderia sua função. 

Portanto, o Estado é responsável pelas contradições de classe e agente da burguesia.  

A partir do século XIX, com o fortalecimento do capitalismo, o sentido do 

trabalho se modifica: a força de trabalho passa a ser vista como mercadoria com valor de uso 

e de troca. De acordo com Karl Marx o sistema capitalista  provoca a desigualdade social, é 

um regime econômico de exploração, pois o operário produz mais riqueza para o seu patrão 

do que o seu próprio custo para a sociedade, sendo a mais-valia a lei fundamental do 

funcionamento do sistema.  
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Nesse contexto de subsunção do trabalho ao capital
23

, o operário se pauperizou, a 

desigualdade social ficou mais evidente, a exploração do trabalho se estendeu às crianças, 

mulheres e idosos. Os trabalhadores organizados passam a fazer greves e protestar contra os 

baixos salários e a jornada de trabalho extenuante. Segue-se um período de conflitos. Nesta 

fase, o Estado foi caracterizado por Marx e Engels (2007) como uma instituição a serviço da 

acumulação de capital, uma vez que reprimia com violência os movimentos dos trabalhadores 

[proletariado] e apoiava os capitalistas [burguesia]. 

Por outro lado, os problemas da desigualdade e da exploração passam a ser vistos 

como uma questão social a ser resolvida pelo Estado. No final do século XIX, as lutas entre 

capitalistas e operários tornaram-se mais intensas e, apesar da resistência da burguesia 

sustentada pelas idéias liberais
24

 [de Adam Smith, David Ricardo entre outros], expandem-se 

as políticas sociais como projeto que viabiliza o acesso aos direitos do cidadão. O episódio é 

assim retratado por  Behring e Boschetti:  

 

O período que vai de meados do século XIX até a terceira década do século 
XX, portanto, é profundamente marcado pelo predomínio do liberalismo e 

de seu principal sustentáculo: o principio do trabalho como mercadoria e 

sua regulamentação pelo livre mercado. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, 

p. 56). 

 

Para os liberais as políticas sociais acomodam o cidadão desestimulando-os a 

trabalhar e prejudicam o funcionamento do mercado. Para eles, o Estado deve promover 

assistência mínima aos miseráveis, cabendo aos cidadãos praticar a filantropia. 

 

 

1.2.4 O Estado interventor 

 

 

A mudança no papel do Estado não se deu de maneira uniforme em todas as 

sociedades. A ação do Estado em instituir políticas sociais mais amplas e planejadas, a 

depender do grau de organização dos movimentos sociais e de trabalhadores, pode ter sido 

mais ou menos intensa.  

                                                
23 Sobre o processo de subsunção (formal e real) do trabalho ao capital, veja especialmente O Capital, Marx 

(1986). 
24 Os liberais defendiam que o funcionamento do mercado deveria ser livre e ilimitado, pois assim, o interesse 
econômico individual quando coletivizado,  alcançaria o bem-estar de todos. Tendo o Estado apenas a função de 

legislar e garantir a liberdade individual, a propriedade privada e o livre mercado. 
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De um modo geral, o Estado, na tentativa de regular os desequilíbrios gerados 

pelo desenvolvimento da acumulação capitalista e, em resposta às lutas da classe 

trabalhadora, passa a priorizar e estabelecer programas que possibilitem a incorporação de 

conquistas sociais pelos grupos e setores desfavorecidos. “As políticas sociais passam a 

ampliar a idéia de cidadania e desfocalizar suas ações, antes direcionadas apenas para a 

pobreza extrema”. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p. 64). 

Com todas as mudanças ocorridas a partir da industrialização, resultado de um 

novo cenário sócio-econômico e  de uma maior mobilização e organização dos trabalhadores, 

as idéias liberais perdem força e o Estado passa a assumir um papel mais ativo intervindo 

mais fortemente em diversas áreas, principalmente investindo em políticas sociais . Novos 

direitos de cidadania são conquistados exigindo um maior investimento nas áreas sociais. 

Neste sentido, o Estado cria programas de assistência pública para indigentes, idosos, crianças 

e doentes. Compensar o “desencaixe social”
25

 existente na nova sociedade passa a ser sua 

tarefa primordial. Ao invés de apenas proteger e prestar assistencialismo aos cidadãos, o 

Estado busca prevenir contradições sociais que gerem conflitos e desestabilização da vida 

social. 

A partir do final do século XIX, conforme mencionado anteriormente, o Estado, 

caracterizado como Estado-providência - aquele que busca compensar o déficit social através 

da “redistribuição de renda e organização da solidariedade” - progride por ocasião das guerras 

e crises econômicas/sociais.  Afirma Rosanvallon: 

 
A dívida de proteção contraída pelo Estado aí se enuncia de uma maneira 
mais visível.(cf., por exemplo, todo o problema da dívida contraída para com 

as vítimas de guerra, que teve decisivo papel histórico na criação dos 

sistemas de proteção social). (ROSANVALLON, 1997, p.25) 

 

Devido à busca pela regulação dos desequilíbrios econômicos e sociais, através da 

redução das desigualdades, o Estado-providência passa a sofrer críticas tanto daqueles que 

apoiaram o seu novo desempenho, pois se tornaram insatisfeitos com alguns resultados 

[crescimento rarefeito da produção, desemprego e aumento das despesas públicas], quanto 

daqueles que não o aceitavam [Estado clientelista]. Esta forma de atuação do Estado entra, 

                                                
25 Esta expressão é claramente explicada por Giddens (1991, p.29): “[...] corresponde ao deslocamento das 

relações sociais, de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-

espaço”. Segundo este autor, há dois mecanismos de desencaixe: fichas simbólicas [dinheiro] e sistemas de 
peritos. O dinheiro possibilita a transação entre pessoas distantes no tempo e no espaço e os peritos [profissionais 

como engenheiros, médicos, economistas, advogados] geram confiança pelas suas competências em virtude do 

conhecimento que possuem. 
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portanto, em crise, “ficando preso entre a vontade conservadora de voltar atrás, de uns, e a 

incapacidade de pensar a sua transformação, de outros”(ROSANVALLON, 1997, p.29). 

Ante a necessidade do crescimento econômico e da busca pela equidade social, o 

economista John Keynes passa a teorizar que o Estado deve ser compreendido como sendo 

um braço de sustentação do capitalismo. Portanto, as relações entre o Estado e a economia 

devem estar equilibradas a fim de serem reduzidas as desigualdades. Mais uma vez, a forma 

de atuação do Estado é repensada; seus limites são questionados. Para Keynes, segundo 

Rosanvallon (1997, p.40), o Estado deve intervir fiscalizando, regulando o consumo, 

estimulando investimentos e ampliando a taxa de emprego.  

As políticas keynesianas foram se fortalecendo a partir de 1929, quando entram em 

crise as idéias liberais de “Estado-mínimo”. Mas, de fato, elas foram mais bem aplicadas após 

a segunda guerra mundial, pois a crise estava em seu auge e havia necessidade de se 

maximizar o bem-estar dos cidadãos e, as teorias de intervenção mínima do Estado não 

estavam tendo o resultado esperado. “Keynes perseguiu portas de saída capitalistas para a 

crise do próprio capitalismo”. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p. 84). 

Para Offe (1984, p. 372), o Welfare State proposto por Keynes – “WSK foi 

adotado como concepção básica do Estado e da prática estatal em quase todos os países 

ocidentais, não importa qual o partido no poder, e com apenas alterações menores e diferenças 

de tempo”. Diante dessa afirmativa, ressalta-se a importância das idéias de Keynes para a 

compreensão da forma de atuação do Estado nas economias capitalistas avançadas. 

O capitalismo se fortalecia e gradativamente se desenvolvia uma nova perspectiva: 

a lógica da “democracia capitalista”
26

. Ela é composta de valores que incutem na sociedade 

uma “falsa” idéia de que há liberdade social  e  uma igualdade de participação nas decisões do 

Estado e no poder. A partir desta nova fase, o Estado buscou criar políticas de proteção para 

os indivíduos afetados pelas contingências da sociedade industrial. Houve um pacto entre os 

trabalhadores organizados, o Estado e os capitalistas. Foram asseguradas garantias de 

estabilidade no emprego, seguros de vida e contra o desemprego, proteção contra a baixa de 

salário e outras. Além dessas conquistas, foram implantadas políticas sociais. 

 

 

 

 

                                                
26 Conjunto de procedimentos políticos que contribui para a manutenção do sistema capitalista (FARIAS, 2000). 

Reflexões sobre democracia e capitalismo podem ser bem aprofundadas nas obras de Max Weber. 
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1.2.5 O Welfare State 

 

 

Neste contexto, houve uma expansão na sociedade européia da época, da política 

de Bem-Estar Social: o Welfare State. Com a finalidade de manter a aliança entre as classes 

através do consenso que traria progresso e segurança para todos, o Estado assumiu a função 

de mediador indispensável neste pacto e passou a intervir com muita autonomia. Saúde, 

educação, moradia, emprego e seguro social [auxílio-doença, aposentadorias, salário 

maternidade  e pensão por morte] tornaram-se políticas sociais universalizadas, onde o Estado 

garantia a cidadania através de benefícios sociais que trariam tranqüilidade e segurança 

permitindo o bom funcionamento do mercado e o crescimento econômico. 

Esta nova política de Estado denominada de Welfare State, é resultado de um 

longo processo de tentativa de estabilização das tensões entre interesses capitalistas e 

desenvolvimento da cidadania.  Desenvolveu-se, inicialmente, na Europa Ocidental na 

segunda metade dos anos 20 e atingiu seu auge na década de 40, na Grã-Bretanha. Após a II 

Guerra Mundial algumas concepções mudaram: “[...] manifestaram-se preocupações 

distributivas fundadas na concepção do trabalho como atividade social e na responsabilidade 

social do empregador e do Estado.” (FAVONI; SOUZA, 2004, p.113) 

Como já foi exposto anteriormente, “Estado de Bem-Estar Social- Welfare State” 

ou, “Estado Benfeitor”, segundo se expressa Keane (1992),  tem como princípio a pacificação 

social sob a supervisão do Estado. Para Keane, que convergiu seus estudos para uma nova 

visão da sociedade a qual deve respeitar as diferenças entre os grupos sociais, a desigualdade 

gerada pelo privilégio econômico de uns, afeta a sociedade contemporânea.  Diante deste 

desequilíbrio, o Estado benfeitor deveria converter-se em tutor da existência reduzindo 

privilégios e permitindo a justiça entre os indivíduos e grupos, gerando oportunidades iguais. 

Sobre a igualdade de oportunidades, o autor destaca: 

 

La igualdad de oportunidades para todas las personas debería estar 

estimulada por medidas igualitárias dispuestas por el Estado y patrocinadas 
por el y a cuyos benefícios tendrían derecho algunos o todos. (KEANE, 

1992, p.31)
27

 

 

Para Keane (1992), o Estado ao buscar a pacificação social através da igualdade de 

oportunidades, erradicaria as desigualdades econômicas ao mesmo tempo em que  o 

                                                
27 Tradução: A igualdade de oportunidades para todas as pessoas deveriam ser estimuladas por medidas 

igualitárias dispostas pelo Estado e patrocinadas por  ele cujos benefícios teriam direito alguns ou todos. 
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capitalismo respeitaria os princípios da democracia e se desenvolveria de forma mais 

civilizada.  

É neste contexto intelectual que John Rawls, citado por Rosanvallon (1997), expõe 

sua teoria da Justiça Distributiva. Para ele, as desigualdades sociais são desigualdades 

naturais, resultado da forma como o indivíduo utiliza sua liberdade. As desigualdades 

econômicas e sociais devem ser reguladas de modo a favorecer a todos, prioritariamente os 

menos favorecidos. O primeiro passo, segundo Rawls, é corrigir as desigualdades iniciais, ou 

seja, daqueles que nasceram em posições menos favoráveis, explica Rosanvallon (1997):  

 

Trata-se, para ele, de proceder a uma distribuição dos „bens primários‟ 
(direitos e liberdades, obrigações, rendimentos e riqueza, poderes e 

oportunidades) no ponto de partida: não se trata de redistribuir de modo 

permanente e generalizado estes bens, mas de dotar, equitativamente, cada 
indivíduo, do ponto de partida. ROSANVALLON, 1997, p.72) 

 

A contribuição de Rawls para o entendimento de todo o processo de construção 

das políticas sociais, é no sentido de se ampliar a discussão sobre equidade e justiça social, 

bem como analisar o papel redistributivo das políticas sociais. 

 

 

1.2.6 Expansão das políticas sociais no Brasil 

 

 

Segundo Behring e Boschetti (2008), o processo de formação do capitalismo 

brasileiro deu-se de forma diferenciada das demais nações capitalistas. A adaptação do Brasil 

à nova forma de mercado iniciou-se a partir da substituição do trabalho escravo pelo trabalho 

livre. A independência em 1822 impulsionou o processo de acumulação capitalista uma vez 

que o poder deixa de ser exercido de “fora para dentro”. A classe que até então dominava a 

economia na época – aristocracia agrária – passou a utilizar o Estado nacional nascente como 

forma de patrocinar seus interesses de forma que prevalecesse o setor agroexportador. A 

burguesia se fortalecia e impunha-se sobre a classe operária, reprimindo-a. Não havia 

compromisso com a democracia nem com a cidadania.  Somente a partir do século XX, com a 

formação dos primeiros sindicatos é que os trabalhadores passaram a reivindicar direitos 

sociais, sobretudo trabalhistas e previdenciários.  

Assim, no Brasil, a expansão das políticas sociais se desenvolveu no início da Era 

Vargas [1930-1945] e se estendeu até a ditadura militar [1964-1985]. Com a Nova República, 
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há uma reavaliação destas políticas públicas. “[...] as forças políticas-progressitas alteraram o 

perfil das políticas sociais brasileiras”(FAVONI; SOUZA, 2004, p.115). 

A economia e a política brasileiras foram influenciadas pela crise internacional de 

1929 uma vez que o país sustentava-se com a monocultura para exportação. O Estado passou 

a ser mediador entre os interesses dos grupos agrários e industriais e controlador dos 

movimentos dos trabalhadores. A política populista de Vargas dificultou os movimentos dos 

trabalhadores e implantou políticas de cunho trabalhista e previdenciário com caráter 

conservador.  Behring e Boschetti (2008, p.106) fazem um inventário das principais políticas 

sociais introduzidas no país e citam os regulamentos sobre acidente de trabalho, seguro-

desemprego, aposentadorias, pensões, auxílio-doença e salário-maternidade.  

O Welfare State foi iniciado no Brasil a partir de 1930, após a passagem da 

economia agrário-exportadora para a economia urbano-industrial. Nesta fase, o Estado passou 

a promulgar e regulamentar leis referentes às condições de trabalho e à venda da força de 

trabalho a fim de “[...] regular aspectos relativos à organização dos trabalhadores assalariados 

dos setores modernos da economia e da burocracia”(MEDEIROS, 2001, p.7). No período 

anterior à Revolução de 1930, as políticas sociais eram fragmentadas e emergenciais, não 

havia um programa de governo planejado e sistemático para solucionar problemas com a 

saúde, habitação, educação e emprego.  

A partir de então, surge o Welfare State brasileiro, de caráter conservador e 

autoritário, com políticas destinadas ao controle dos movimentos de trabalhadores no país e 

com grande resistência à promoção de gastos sociais que realmente beneficiassem a 

população. Medeiros ( 2001), discorrendo sobre esta fase afirma, quanto ao governo, que: 

 

Sua estratégia era antecipar algumas demandas, o que favorecia os grupos 

profissionais de maior influência política para, com isso, restringir a 
legitimidade das lideranças trabalhadoras nas reivindicações sociais e limitar 

a capacidade de mobilização dos trabalhadores em geral. (MEDEIROS, 

2001, p.7). 

 

A Era Vargas [1930-1945] foi marcada pela ditadura e pela forte repressão. Com 

o Estado Novo, decretado em novembro de 1937, Vargas fechou o Congresso, impôs a 

censura à imprensa, prendeu líderes políticos e sindicais e colocou interventores nos governos 

estaduais. É nesse clima que as políticas sociais são implementadas. 

A produção legislativa do período foi fundamentalmente voltada para a criação 

dos Institutos de Aposentadorias e Pensões [IAP‟s] e legislações trabalhistas consolidadas em 

1943. Sob o governo de Vargas, estas legislações caracterizaram-se como uma estratégia 
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deliberada de aumentar o papel do Estado na regulação da economia e da política nacionais 

como planejamento para o desenvolvimento.  

A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, dos Institutos de 

Aposentadorias e pensões - IAPs para algumas categorias de trabalhadores como: marítimos, 

ferroviários, servidores públicos, comerciários, industriários e outras categorias “[...] buscou 

cooptar seletivamente segmentos de trabalhadores em um processo de “inclusão controlada””. 

(MEDEIROS, 2001, p. 13).  

Outras categorias foram sendo beneficiadas com estas políticas aumentando ainda 

mais o controle do Estado sobre os trabalhadores reforçando seu caráter autoritário, 

concretizado pela promulgação da Lei de Segurança Nacional em 1935, que reprimiu a 

ascensão de movimentos tanto de esquerda quanto de direita e diminuiu a autonomia dos 

Estados ao concentrar no governo federal praticamente todo o poder decisório e 

administrativo referente às políticas sociais.  

Em 1942 foi criada a Legião Brasileira de Assistência – LBA, para dar assistência 

às famílias dos pracinhas que participaram da 2ª. Guerra Mundial. Esta instituição não fugiu à 

lógica do assistencialismo, do “primeiro-damismo” e do “favor aos pobres” mantendo a política 

social de assistência a serviço dos interesses das elites brasileiras. 

A partir de 1945 com o fim da guerra e em consequência das pressões por parte da 

sociedade pela volta à democracia, encerra-se a ditadura de Vargas e o Brasil reestrutura seu 

regime democrático. Houve inovações nas áreas de saúde, educação, assistência social e 

habitação popular motivadas pela adoção do regime democrático no Brasil ainda marcado 

pelo populismo, mas com grande participação política dos movimentos sindicais. 

Em 1950 Getúlio Vargas foi reeleito presidente, sendo seu segundo período 

presidencial caracterizado por uma política econômica de tendência nacionalista e que buscou 

conciliar as demandas populares com as exigências das acelerações do crescimento 

econômico.  

Os governos militares iniciados em 1964 inauguram uma fase de consolidação do 

sistema, acompanhada por profundas alterações na estrutura institucional e financeira das 

políticas sociais. Fortemente repressivo, o governo militar restaura a tradição corporativista do 

Estado Novo provocando uma retração nos movimentos organizados pelos trabalhadores. 

Nas décadas de 1960 e 1970 são implementadas políticas sociais de naturezas 

assistenciais objetivando reduzir as desigualdades provocadas pelo acelerado 

desenvolvimento capitalista que refletiam negativamente no desenvolvimento econômico.  
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O modelo de Welfare State dos governos militares, informa Medeiros (2001, p. 14), 

perdeu o caráter populista da era Vargas e assumiu duas linhas definidas: caráter 

compensatório e caráter produtivista. A primeira era constituída por políticas assistencialistas 

que buscavam minimizar as desigualdades; a segunda era formada por políticas sociais que 

contribuíam para o processo de crescimento econômico. 

Este padrão de política social subjugada à política econômica,  atravessou o governo 

e a ditadura Vargas [1930/1945], o período populista [1946/1963], a longa ditadura militar 

[1964/1984] e só foi modificado com a promulgação da CF88. 

A partir dos anos 80, com a redemocratização do país, proliferam movimentos 

sociais pela luta dos direitos humanos, preservação do meio ambiente, reforma agrária e 

outras manifestações.  Somado a isto a crise fiscal e o desequilíbrio econômico alteraram a 

forma como o Estado atuava na sociedade, principalmente no que diz respeito ao 

gerenciamento das políticas públicas. Com a promulgação da CF/1988, surge uma nova forma 

de ação Estatal com a implementação de um ideal de universalidade das políticas sociais que 

passaram a abranger trabalhadores urbanos e rurais.”É a marca evidente do Estado de bem-

estar social criado pelo constituinte de 1988” (IBRAHIM, 2009, p. 62). 

As políticas sociais se traduziram ao longo da história, como onerosas para o 

Estado, pois eram ineficientes, ineficazes, clientelistas e coorporativas, não geravam o retorno 

social necessário ao funcionamento da sociedade moderna. A máquina estatal teve que crescer 

a fim de administrar e desenvolver as políticas sociais criadas. Os investimentos do Estado 

brasileiro em políticas sociais, não tinham impessoalidade nem equidade, muitas tinham 

finalidades eleitoreiras, o que provocou ineficácia e gastos excessivos. O grande volume de 

recursos aplicado pelo Estado atraiu a atenção da iniciativa privada que passou a investir em 

saúde, habitação, educação previdência e outros setores. “A privatização da política social 

criou uma tensão entre os objetivos redistributivistas e as necessidades do processo de 

acumulação”. (MEDEIROS, 2001, p. 15) 

Ao fim dos anos 80, com o insucesso de vários planos de estabilização, o país 

estava mergulhado na estagnação econômica e beirava a hiperinflação. Pereira (2009), 

discorrendo sobre as políticas sociais a partir do século XVI, historiza que o governo Collor 

[1990-1992] inaugurou a entrada do projeto neoliberal no país, com intensos processos de 

desregulamentação, abertura dos mercados, incentivos à reestruturação das empresas e a 

disseminação ideológica por toda a sociedade brasileira de que a causa dos males sociais 

centrava-se no “gigantismo” do Estado e a solução seria reduzi-lo ao máximo, transferindo 

suas funções para empresas, supostamente mais eficientes. No campo das políticas sociais, o 



54 

 

governo Collor simplesmente ignorou os preceitos constitucionais, através da desconsideração 

do Sistema de Seguridade Social inscrito na CF/88. Na Previdência, lançou um pacote de 

reforma previdenciária em 1992, cuja função era retirar direitos dos trabalhadores 

conquistados na recente Constituição Federal. 

A fragilização econômica do Brasil em meados de 90 diminuiu o poder de o Estado 

investir em políticas sociais que efetivamente corrigissem os desequilíbrios gerados pelo 

modo de produção capitalista. O Estado brasileiro, neste contexto, não teve capacidade de 

suprir os programas assistenciais de combate a pobreza, ao desemprego, à saúde e à velhice. 

Fagnani, citado por Medeiros (2001, p. 18) analisando este período assim conclui: “ (...) o 

governo federal subitamente “lavou as mãos” quanto a sua responsabilidade em uma série de 

programas que vinha gerindo centralizadamente há mais de três décadas.” 

As políticas sociais brasileiras melhoraram seu perfil por volta do ano de 1993, após 

o impeachment de Fernando Collor de Melo e de intensas mobilizações sociais em todo o país. A 

aliança entre o governo e os movimentos sociais possibilitou uma redução das práticas 

clientelistas registrando uma maior satisfação dos usuários e dos gestores das políticas, 

conforme cita Medeiros (2001, p. 18).  

Em 1994, Fernando Henrique Cardoso vence as eleições presidenciais e as políticas 

neoliberias passam a ser mais efetivamente implantadas. Ocorrem a privatização da maior 

parte do patrimônio público, a desregulamentação trabalhista, a abertura dos mercados e o 

apoio total ao capital financeiro. Diminuem os investimentos com a saúde pública, tornam 

mais rígidas as regras previdenciárias e cria a política social “comunidade solidária”. Após 

oito anos de governo é derrotado pelo então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. 

O modelo adotado pelo governo FHC para combater a pobreza, denominado 

“comunidade Solidária”, foi diferente dos até então realizados pelos governos anteriores. O 

programa buscava uma ação conjunta, através da parceria e solidariedade, dos órgãos federais, 

organizações não governamentais, governos estaduais e municipais e o envolvimento de toda 

a população nas ações de saúde, alimentação, nutrição, serviços urbanos, desenvolvimento 

rural, emprego, renda e defesa dos direitos do cidadão. A meta era acabar com a pobreza, com 

a fome e a miséria sem o uso do clientelismo que redunda em ineficiência e desperdício de 

recursos. 

Segundo recente comunicado do IPEA, sobre a avaliação da pobreza, desigualdade 

de renda e políticas públicas no Brasil a partir da CF/88, destaca-se a seguinte conclusão: 
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Nos anos 1990, mesmo com a superinflação vigente até 1994, o baixo 

dinamismo econômico e a contenção fiscal, a regulamentação de várias 

políticas públicas no campo da assistência e previdência, entre outras, 
contribuiu para evitar que o contexto social apresentasse maior regressão do 

que, por exemplo, o crescimento do desemprego e a piora na distribuição 

funcional da renda.
28

 

 

O programa “comunidade solidária”, presidido pela primeira dama Ruth Cardozo,  

foi encerrado em 2002 e substituído pelo programa “fome zero”
29

 do novo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, do partido dos trabalhadores. 

Com 62 % dos votos, pela primeira vez no país, assume a presidência um líder do 

Sindicato dos Trabalhadores, com a promessa de erradicar a fome e a pobreza absoluta, 

promover o crescimento econômico com melhor distribuição de renda, aumentar o número de 

empregos e promover a educação para todos. 

O “fome zero” foi criado para garantir que, durante o governo Lula, cada 

brasileiro possa comer três refeições ao dia. As metas da quantidade, qualidade e regularidade 

na alimentação dos brasileiros comporta vários outros programas que integram as políticas 

públicas do governo Lula. Em recente avaliação de seu governo, reconhece o presidente, 

 

De 2003 a 2008, 24 milhões de brasileiros superaram a pobreza. O Fome 

Zero contribuiu extraordinariamente para esse resultado, com suas 45 ações 
e 13 programas que visam garantir o direito à alimentação e erradicar a 

extrema pobreza. Além da criação do Bolsa Família, o Fome Zero fortaleceu 

e articulou programas para integrar a produção de alimentos da agricultura 

familiar com a alimentação escolar, os restaurantes populares e as ações de 
assistência social.

30
 

 

O governo petista do Presidente Lula, iniciado em 2003 tem a marca da prioridade 

por políticas de transferência de renda aos mais pobres. O governo realizou algumas 

alterações nas políticas sociais implantadas pelos governos anteriores. Modificou regras da 

Previdência Social com a justificativa de minimizar o déficit existente. Os recursos do 

Sistema Único de Saúde – SUS foram repartidos entre as três entidades: União, Estado e 

município, com alteração de competências de acordo com a complexidade das atribuições.  

                                                
28

 Comunicado da Presidência no. 38: “Pobreza, desigualdade e políticas públicas”, de 12/01/2010. Disponível 

em http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/comunicado_presidencia/100112Comunicado38.pdf.  
29

 O FOME ZERO é uma estratégia impulsionada pelo governo federal para assegurar o direito humano à 

alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos. Tal estratégia se insere na promoção 

da segurança alimentar e nutricional buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da população mais 

vulnerável à fome. Disponível em http://www.fomezero.gov.br/o-que-e.  
30 Entrevista concedida pelo presidente Lula em 03.08.2010. Fonte blog do planalto. Disponível em  

http://www.fomezero.gov.br/noticias/presidente-lula-fala-do-fome-zero-em-coluna-semanal-de-jornais. 

http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/comunicado_presidencia/100112Comunicado38.pdf
http://www.fomezero.gov.br/o-que-e
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Em relação à gestão social, o governo Lula unificou programas de transferência de 

renda instituindo o “bolsa-família”, que integra a política do “Fome Zero”. O “bolsa-família é 

um programa destinado às famílias compostas de gestantes, nutrizes, crianças entre zero e 

doze anos ou adolescentes até quinze anos que se encontrem em extrema situação de pobreza. 

É considerado o “carro-chefe” deste governo e foi ampliado através do aumentou no valor do 

benefício e no número de pessoas beneficiadas. O “bolsa-família é resultado da unificação de 

várias outras políticas sociais pré-existentes: bolsa-escola, bolsa-alimentação, cartão-

alimentação e auxílio-gás.  

Como política social que provoca reflexos diretos na economia, o governo alterou 

as regras do salário mínimo que passou a ter reajustes anuais com melhoria do poder de 

compra. 

Outra política social reestruturada pelo governo Lula é o Benefício de Prestação 

Continuada - BPC, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social -LOAS [Lei 8.742/93], que 

concede o valor de um salário mínimo mensal para as pessoas deficientes ou com idade acima 

de 65 anos e que possuam uma renda per capta familiar de até ¼ do salário mínimo.  

Ainda outras políticas sociais se destacam nesta atual fase política brasileira. A 

farmácia popular visa à distribuição de medicamentos em farmácias populares, por intermédio 

de convênios firmados com os Estados, municípios, hospitais filantrópicos e com a rede 

privada de farmácias. Esta política é executada pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ sob 

a supervisão do Ministério da Saúde.  

Dessa forma, apesar de ainda o Brasil ter muito que avançar na instituição de 

políticas públicas, é importante ressaltar que, numa análise restrita das políticas sociais, o 

governo vigente realizou importantes medidas para melhoria da qualidade de vida da 

população. Pois como conclui o IPEA, 

 

Parcela maior dos avanços atualmente alcançados pelo Brasil no campo do 

enfrentamento da pobreza e desigualdade está direta e indiretamente 

associada à estruturação do conjunto das políticas públicas motivada pela 

Constituição Federal de 1988. Ou seja, a consolidação de grandes e 
complexas estruturas verticais de intervenção do Estado de Bem-estar Social 

(saúde, educação, assistência e previdência, infraestrutura social e trabalho, 

entre outros eixos) possibilitou obter resultados positivos no Brasil mais 
rapidamente e na mesma direção dos anteriormente já alcançados pelos 

países desenvolvidos.
31

 

                                                
31

 O DIA [on line] de 12/01/2010. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/brasil/html/2010/1/brasil_pode_ter_patamar_de_pobreza_de_paises_ricos_em_6

_anos_57988.html>. 

 

http://odia.terra.com.br/portal/brasil/html/2010/1/brasil_pode_ter_patamar_de_pobreza_de_paises_ricos_em_6_anos_57988.html
http://odia.terra.com.br/portal/brasil/html/2010/1/brasil_pode_ter_patamar_de_pobreza_de_paises_ricos_em_6_anos_57988.html
http://odia.terra.com.br/portal/brasil/html/2010/1/brasil_pode_ter_patamar_de_pobreza_de_paises_ricos_em_6_anos_57988.html
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Ao longo deste texto, procurou-se demonstrar que as políticas públicas têm o Estado 

como seu principal formulador e executor. No Brasil, historicamente, as políticas sociais 

sempre estão submetidas aos interesses econômicos e políticos dos que detém o poder. Elas 

resultam do contexto histórico em  que foram criadas e das forças políticas vigentes. 

Ao adotar políticas sociais fragmentadas, incoerentes e ineficazes, o próprio Estado 

demonstra que não está integrado com seu povo e com suas instituições. As sucessivas 

transições de governos com diferentes formas de atuação fazem com que não haja 

continuidade nos bons projetos e nem seriedade nas ações. O Estado age, mas nem sempre 

acerta.  

As análises realizadas até este momento são necessárias para que, a partir do 

contexto sócio-econômico e das idéias apresentadas neste capítulo, seja possível compreender 

os acontecimentos históricos que possibilitam inferências para entender todo o sistema de 

proteção social com ênfase na importância da Previdência Social. 
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II- A PREVIDÊNCIA SOCIAL E O SURGIMENTO DA PREVIDÊNCIA 

RURAL NO BRASIL 

 

 

A Previdência Social surge como uma das políticas sociais implantadas pelo Estado 

a fim de responder aos reclames da classe trabalhadora oprimida e revoltada em face das 

condições desumanas de trabalho existentes depois da primeira e da segunda Guerras 

Mundiais. As famílias já não podiam manter-se apenas com o auxilio recíproco entre seus 

membros, necessitando de ações filantrópicas particulares e atitudes protetivas estatais. 

O Estado, impulsionado pelos movimentos políticos e sociais, assume a 

responsabilidade de criar uma rede de proteção com caráter securitário, coletivo e 

compulsório a fim de corrigir ou, ao menos, minimizar os problemas sociais que se 

avolumaram a partir da sociedade industrial que surgia. 

O conceito de Estado muda, conforme estudado no capítulo anterior, e fica para trás 

o tempo de intervenção mínima em áreas fundamentais adotada pelas idéias liberais. 

Observou-se que a liberdade individual, por mais que houvesse dedicação e mérito, não 

permitia atingir o sucesso profissional e o bem-estar familiar, pois as desigualdades de 

condições existentes não davam chance a todos de alcançar a tão propalada igualdade de 

direitos. 

Daí, novas idéias fundamentadas em conceitos sociais-democratas fizeram surgir o 

Estado de bem-estar social (welfare state), materializado pelas idéias de cooperação e 

solidariedade, que favoreceram o investimento do Estado em políticas sociais nas áreas de 

saúde, previdência e assistência social as quais objetivavam reduzir as privações econômicas e 

sociais das famílias em casos de doenças, maternidade, acidentes de trabalho, invalidez, 

velhice, morte do provedor da família e outras situações.  

No Brasil, as regras se consolidaram a partir da Constituição Federal de 1988,  as 

quais passaram a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Em campo específico, 

denominado de Título VIII – DA ORDEM SOCIAL
32

, a seguridade social passou a ser 

prevista no art. 194 da CF, como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes 

                                                
32 Titulo VIII, art. 193: A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e  a 

justiça sociais. 
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públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos a saúde, previdência e assistência 

social.  

Assim, a previdência social é uma das ações que compõe a seguridade social. Esta 

tem um objetivo mais amplo, pois é uma rede protetiva formada pelo Estado e por 

particulares, onde alguns beneficiários contribuem, outros não, objetivando o sustento de 

pessoas carentes, trabalhadores e seus familiares, a fim de manter o bem-estar da pessoa 

humana. 

A conquista da Previdência Social foi resultado de forças políticas e sociais que  

fizeram emergir o princípio básico de universalização que possibilitou que os cidadãos de 

ambos os sexos passassem a ter acesso à Previdência Social incluindo-se os pertencentes aos 

setores urbanos, rurais, formais e informais.  

Para os trabalhadores e trabalhadoras rurais que vivem em regime de economia 

familiar a Previdência Social foi uma grande conquista, pois permitiu o acesso a benefícios 

como aposentadorias por invalidez e idade, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por 

morte, com  valores de um salário mínimo.  

Objetivando aprofundar o tema, seguem-se com análises sobre a Previdência 

Social, com ênfase no modelo adotado pelo Brasil e nas peculiaridades da Previdência Rural. 

 

 

2.1 O modelo da Previdência Social  e as especificidades da Previdência Rural 

 

 

A Previdência Social é uma das ações da moderna Seguridade Social, trazida pela 

Constituição Federal de 1988 [artigos 194 a 204] e regulamentada pelas leis 8.212 e 8.213, 

ambas de 1991. Estas leis passaram a ditar regras e procedimentos sobre a concessão dos 

benefícios previdenciários, bem como as formas de custeio, ou seja, como o sistema será 

mantido a fim de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. 

A lei 8.212/91, a qual dispõe sobre toda a Seguridade Social, representa um 

conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos à saúde, assistência social e previdência social. A idéia basilar é de 

permitir maior justiça social, bem-estar e melhor qualidade de vida para os brasileiros, 

objetivos da nova CF, batizada de constituição cidadã, que se comprometeu a assegurar a 

todos os brasileiros o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. 
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O diagrama a seguir resume a idéia do sistema de Seguridade Social no Brasil, 

 

Diagrama 1 – SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA: conceito, objetivos, 

finalidades e áreas de atuação 

Fonte: http://mapasequestoes.blogspot.com/search/label/DirPrevidenci%C3%A1rio, 2010. 

 

Sendo a Previdência Social apenas uma das ações da rede protetiva estatal adotada 

após 1988, sua importância se destaca por ser um seguro público e compulsório que se destina 

a proteger o trabalhador que realiza contribuições para o sistema, quando ocorrem 

contingências previstas em lei, tais como velhice, invalidez, morte, maternidade e 

incapacidade provisória. 

No Brasil, funcionam dois sistemas de previdência social, o estatal e o privado. O 

sistema estatal, administrado pelo INSS, é obrigatório para todos os trabalhadores e 

compreende dois regimes: o Regime Geral de Previdência Social - RGPS para os 

trabalhadores da iniciativa privada e os funcionários públicos não concursados; e os Regimes 
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Próprios de Previdência Social - RPPS para os servidores civis concursados, militares e 

membros dos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. 

O sistema previdenciário privado, considerado complementar ao RGPS, é de 

adesão voluntária e tem o escopo de ampliar os rendimentos quando ocorrer a aposentadoria. 

O RGPS é o maior em quantidade de trabalhadores, pois abrange uma grande 

massa de profissionais. Organizado e gerido pelo INSS, órgão do governo federal, é onde 

estão inseridos os trabalhadores rurais. Portanto, o RPPS não é objeto de estudo do presente 

trabalho, nem tampouco o sistema previdenciário privado. 

Segundo o MPAS, a Previdência Social
33

 é o seguro social para a pessoa que 

contribui. É uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos aos 

seus segurados e sua principal finalidade é a proteção de todos os indivíduos que têm 

ocupação laboral remunerada. A renda transferida pela Previdência Social é utilizada para 

substituir os  rendimentos do trabalhador contribuinte quando ele perde a capacidade de 

trabalho, seja pela doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário
34

, ou 

mesmo a maternidade e a reclusão.  

A Previdência Social é reconhecida pelo Estado como um patrimônio do 

trabalhador, pois garante proteção ao trabalhador e sua família objetivando a promoção do 

bem-estar social. 

Desta forma, neste modelo de sistema de Previdência Social não estão 

contemplados os que não exercem atividade laborativa remunerada, tais como 

desempregados, inválidos, idosos e menores, uma vez que não convertem contribuições. A 

estes, resta uma outra ação do Estado prevista pela Seguridade Social, quer é a Assistência 

Social, comentada em análise posterior. 

Nesta oportunidade, cabe afirmar que há vários modelos de sistemas de Previdência 

Social os quais se aproximam, em algumas regras, do modelo brasileiro. Em estudo realizado 

por Schwazer (2000, p.7) são apontados quatro grupos de tipologias de sistemas 

previdenciários sociais: modelo universal básico, modelo assistencial, contributivo 

diferenciado e contributivo estrito. 

                                                
33Definição do Ministério da Previdência Social. Disponível em: < 

http://www.inss.gov.br/conteudoDinamico.php?id=33>. 
34 O desemprego involuntário gera direito ao seguro-desemprego que não se configura em benefício 

previdenciário, por isso, atualmente, por força de lei específica, o Ministério do Trabalho é o órgão que 

administra este direito, e não o  INSS. 

http://www.inss.gov.br/conteudoDinamico.php?id=33
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Não é objetivo deste estudo aprofundar o tema, mas a exposição suscinta dos 

modelos aplicados por Schwazer (2000) contribuem para um melhor enterdimento do modelo 

adotado no Brasil. 

Inicialmente, convém identificar que os modelos fazem parte de dois tipos básicos: 

contributivos e não contributivos. Como o nome já sugere, o contributivo tem como regra 

fundamental a exigência de contribuição prévia. Surgiu a partir do final do século XIX por 

influência das idéias do chanceler alemão Otto Von Bismarck que reconheceu a importância 

do Estado na valorização da cidadania. 

O tipo não contributivo é o inverso do anterior, ou seja, não exige contribuição 

prévia. Foi inspirado no modelo inglês conhecido como beveridgiano que propunha uma 

universalização do seguro social após a segunda guerra mundial. 

O modelo não contributivo universal básico proporciona uma prestação básica a 

qualquer cidadão e é administrado e financiado pelo governo federal, mas recebe suplementos 

da previdência privada. Schwazer (2000, p. 36) exemplifica o Canadá, Finlândia e a Suécia 

como países que possuem este modelo. O modelo não contributivo assistencial concede 

benefícios do tipo assistencial a quem preencher critérios específicos de necessidade. Costa 

Rica e Chile são países que adotam este modelo conforme discorre Schwazer (2000, p. 33). 

O modelo contributivo diferenciado adotado pela Alemanha, Áustria, França e 

Polônia têm como essência a aplicação de regras diferentes para trabalhadores urbanos e 

rurais, pois leva em consideração as especificidades da atividade no campo que gera 

rendimentos com regularidade e periodicidade diferentes. Regras semelhantes foram adotadas 

pela Constituição brasileira de 1988.  

O modelo contibutivo estrito não faz diferenças entre os trabalhadores urbanos e 

rurais. Segundo Schwazer (2000, p. 33) é adotado nos Estados Unidos da América e Itália. 

A Previdência Social Brasileira adota um modelo caracterizado como contributivo, 

uma vez que são exigidos recolhimentos prévios a fim de serem obtidos benefícios futuros. 

Os recolhimentos são feitos mensalmente, no caso de trabalhadores assalariados, através do 

seu empregador que recolhe um percentual e desconta outro na folha de salários. No caso de 

trabalhadores autônomos o recolhimento é feito diretamente pelo trabalhador sobre o valor de 

seus ganhos.  

Para o trabalhador rural que labora em regime de economia familiar, a Constituição 

Federal de 1988 cria a figura de “segurado especial”.  Este trabalhador não recolhe suas 

contribuições diretamente, elas são repassadas pelo comprador para o governo federal, com 

característica de tributo, sempre que há comercialização da produção rural. 
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A lei no. 8.212/91 define como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. 

Uma análise apressada do texto legal poderia nos levar a crer que os trabalhadores 

rurais que eventualmente prestam serviços como contratados de empresas ou pessoas físicas 

durante as safras, estariam desqualificados da categoria de segurado especial. No entanto, a lei 

permite o exercício de tais atividades remuneradas, quando efetivamente eventuais, sem 

prejuízo para a sua real condição de pequeno agricultor a qual se estende ao seu grupo 

familiar, mantendo assim os direitos recentemente conquistados. Esta é uma prática comum 

na zona rural brasileira. 

Graziano da Silva (1981) discorrendo sobre a questão agrária no Brasil faz uma 

análise sobre a expansão do capitalismo no campo e aponta a existência de trabalho 

assalariado temporário desenvolvido pelos agricultores familiares e justifica que, 

 

[...] o trabalhador temporário representa não só aqueles totalmente 

despossuídos dos meios de produção, como também inclui muitos pequenos 
proprietários, posseiros, parceiros e arrendatários que, em face da 

impossibilidade de se reproduzirem com base unicamente nas diminutas 

áreas que possuem, assalariam-se temporariamente em determinadas épocas 

do ano. (GRAZIANO DA SILVA, 1981, p.36) 
 

Esse relato de Graziano da Silva ratifica a idéia de que o assalariamento temporário 

para o agricultor familiar é importante para a manutenção da família e serve apenas como um 

complemento de renda eventual, nos períodos de maior atividade no campo.  

A contribuição do trabalhador rural denominado segurado especial, definido 

especificamente no art. 195, § 8º, da CF/88 como os produtores rurais, parceiros, meeiros, 

arrendatários rurais e pescadores artesanais, bem como com relação aos respectivos cônjuges 

e filhos, que exerçam atividade em regime de economia familiar, sem empregados 

permanentes, consiste na aplicação de uma alíquota de 2% sobre a receita bruta proveniente 

da comercialização de sua produção, mais 0,1% sobre a mesma base para financiamento de 

prestações de acidente de trabalho.   

De fato, a contribuição do segurado especial, que, como regra geral é realizada pelo 

adquirente [revendedor no varejo, empresa ou cooperativa] de sua produção, não pode ser, 

obrigatoriamente, mensal, pois se não há vendas não há contribuição, uma vez que esta 

depende daquela. 
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Interessante ressaltar que a lei ampliou as atividades dos segurados especiais 

permitindo que comercializem artigos artesanais confeccionados pelo grupo familiar e 

pratiquem atividades turísticas de entretenimento em seu imóvel. Nestes casos, a contribuição 

previdenciária será feita diretamente pelo trabalhador rural com base de cálculo no resultado 

da venda ou do serviço prestado. 

A lei 8.213/91, artigo. 11, VII, define o segurado especial de forma mais detalhada, 

facilitando o entendimento da abrangência dos trabalhadores que se incluem nesta 

característica: 

Segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 
na condição de:  

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou 

meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade: 
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;  

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2
o
 da Lei n

o
 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;  

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 

habitual ou principal meio de vida; e 
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de 

idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste 

inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.  

 

Em verdade, a forma de contribuição do trabalhador rural difere da do trabalhador 

urbano e isto se justifica, pois os trabalhadores rurais considerados pela legislação como 

aqueles que sobrevivem de sua pequena agricultura ou da pesca artesanal, são profissionais 

diferentes dos demais, uma vez que seus rendimentos não são fixos nem regulares. Ademais, 

em regra, não têm excedentes da produção comercializáveis, não possuindo capacidade 

contributiva.  

Essa diferenciação encontra amparo nos princípios da universalidade de 

participação nos planos previdenciários e da uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços às populações urbanas e rurais, previstos da lei 8.213/91. Dessa peculiaridade surgem 

discussões sobre a natureza da Previdência Rural, pois em face da não contribuição direta do 

trabalhador rural confunde-se com Assistência Social.  

As fontes de financiamento do sistema previdenciário rural são resultantes da 

taxação de produtos comercializados pela atividade agropecuária, pela folha de salários dos 

trabalhadores rurais assalariados, pela contribuição recolhida pelos ativos urbanos. Os déficits 

são complementados com transferências de recursos do tesouro nacional. Desta forma há uma 
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redistribuição de recursos que amplia a rede de proteção ao trabalhador, pois engloba os rurais 

e os urbanos. 

A fim de esclarecer a dúvida entre Previdência e Assistência Social, Ibrahim (2009) 

afirma que a Previdência Social tem caráter contributivo e, é definida por como: 

 

[...] um sistema protetivo contra riscos sociais que demanda cotizações  da 
clientela protegida, as quais são atuarialmente quantificadas de modo a 

definir-se o nível de contribuição necessária a atender às demandas 

socialmente relevantes. IBRAHIM (2009, p. 38) 

 

Enquanto que a Assistência Social não exige o correspondente custeio. Ela 

destina-se a quem necessitar, independentemente de contribuição. Tem como objetivos 

dispostos no artigo 203 da CF/88: proteção à familia, à maternidade, à velhice, às crianças e 

adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e 

reabilitaçao de pessoas portadoras de deficiência e sua integração à vida comunitária; garantia 

de um salário mínimo de beneficio mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 

família. 

Este último objetivo é efetivado através do programa denominado Beneficio de 

Prestação continuada - BPC, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social [Lei 8.742/93], 

que concede o valor de um salário mínimo mensal para as pessoas deficientes ou com idade 

acima de 65 anos e que possuam uma renda per capta familiar de até ¼ do salário mínimo.  

Desta forma, a Assistência Social termina preenchendo as lacunas deixadas pela 

Previdência Social, já que há muitas pessoas que não exercem atividades laborativas 

remuneradas e, portanto, não têm capacidade de custear a Previdência Social. 

Além do BPC outros benefícios  assistenciais são tutelados pelo poder estatal, tais 

como auxílio-funeral, farmácia popular e o bolsa-família. 

O programa farmácia popular do Brasil, objetiva a disponibilização de 

medicamentos pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, mediante ressarcimento, visando a 

assegurar à população, o acesso a produtos básicos e essenciais à saúde com baixo custo. 

O bolsa família, carro chefe da política governamental denominada “fome zero”,  

é destinado às famílias compostas de gestantes, nutrizes, crianças entre zero e doze anos ou 

adolescentes até quinze anos que se encontrem em extrema situação de pobreza. Este 

programa, a partir de 2004, agregou outros programas de transferência de renda, quais sejam,  

Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído pela lei 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10219.htm
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nº 10.219, de 11 de abril de 2001, Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, 

criado pela lei n o 10.689, de 13 de junho de 2003, Programa Nacional de Renda Mínima 

vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 

de setembro de 2001, Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de 

janeiro de 2002, Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, 

de 24 de julho de 2001.  

O modelo de Previdência Social do Brasil, além do aspecto de contributividade 

compulsória, adota a regra ou principio da solidariedade, que é entendido como uma proteção 

coletiva onde as contribuições individuais formam um fundo financeiro que não é exclusivo 

do segurado, isoladamente considerado, mas serve para a manutenção de todo o sistema 

protetivo.  

O fundo financeiro que mantém em funcionamento a Previdência Social, além das 

contribuições individuais dos trabalhadores, também é formado pelas contribuições dos 

empregadores/empresas e do próprio governo. Este tripartite custeio permite que todos se 

beneficiem. O Estado é beneficiado na medida em que parte da sociedade formada por 

trabalhadores remunerados ficam protegidos e, consequentemente, não necessitam de 

assistência pública quando ocorrem infortúnios; o trabalhador porque se tranqüiliza quanto 

aos riscos futuros e incertos, mas previsíveis, como doenças, maternidade, acidentes e velhice. 

O empregador, pois se desvincula da obrigação de arcar com eventual ônus referente aos 

afastamentos de seus empregados.  

Ressalta-se que o empregador sempre participou da relação jurídica de custeio do 

sistema previdenciário. Historicamente, se encontra presente desde a criação do seguro social 

na pioneira legislação alemã de Bismarck. Também, no Brasil, os empregadores ajudaram a 

custear o sistema instituído pela Lei Eloy Chaves, em 1923. 

O vínculo do trabalhador com o RGPS nasce com o contrato de trabalho ou com a 

existência de atividade laborativa remunerada, que pressupõe a obrigação de recolher 

mensalmente a Previdência Social. Em regra, a inscrição é feita diretamente pela empresa e 

no sindicato no caso de trabalhadores avulsos. Assim, o trabalhador passa a ter direito aos 

benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadorias por idade, invalidez, por 

contribuição e especial, salário maternidade e salário-família.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.689.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2206-1.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2206-1.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4102.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3877.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3877.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3877.htm
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Seus dependentes
35

 têm cobertura dos benefícios de pensão por morte e auxílio-

reclusão. 

Excepcionalmente, há a possibilidade de se ter vínculo com a Previdência Social 

mesmo sem ter contrato de trabalho ou qualquer atividade remunerada, desde que haja 

recolhimentos mensais com base em, no mínimo, um salário mínimo e, no máximo, no maior 

valor teto da época do recolhimento
36

. Estes contribuintes são considerados segurados 

facultativos e podem ser representados por pessoas maiores de catorze anos, como estagiários, 

donas de casa, estudantes, desempregados, síndicos de condomínios e afins.  

Diante da inexistência de vínculo trabalhista, o trabalhador rural em regime de 

economia familiar, legalmente denominado de segurado especial, deve realizar sua inscrição 

no INSS, para assim vincular-se ao RGPS, mediante identificação do responsável pela 

unidade familiar, bem como do grupo familiar que realiza a atividade conjuntamente. 

Neste ato, o trabalhador rural identifica a propriedade rural em que desenvolve a 

atividade produtiva [se própria ou de terceiros como parceiro ou meeiro outorgante, 

arrendador, comodante ou assemelhado
37

] e a que título, especificando se reside na 

propriedade. 

A partir deste momento o trabalhador rural passa a ser filiado da Previdência 

Social e submete-se às normas específicas da lei 8.213/91. 

A comprovação do efetivo exercício de atividade rural do segurado especial, bem 

como de seu respectivo grupo familiar [cônjuge, companheiro(a), filhos e a estes equiparados] 

deverá ser feita com a documentação prevista no memorando circular INSS/DIRBEN, no. 69, 

de 28/10/2008, elaborado a partir do artigo 106, da lei 8.213/91, com redação da lei 

11.218/08:  

I- contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; 

II- declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, 

quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;  

III– comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA;  

                                                
35

 Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;  II - os pais; III - o irmão não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;  
36 Atualmente, o teto dos pagamentos de benefícios do INSS é de R$: 3.416,54. 
37 Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, art.17. 
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IV– bloco de notas do produtor rural;  

V– notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do 

RPS, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado 

como vendedor; 

VI– documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou 

consignante; 

VII– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; 

VIII– cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda 

proveniente da comercialização de produção rural;  

IX – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA; 

X- certidão fornecida pela FUNAI, certificando a condição do índio como 

trabalhador rural, desde que homologado pelo INSS. 

 

Na seara administrativa a ouvida de testemunhas e a entrevista com o trabalhador 

rural, podem servir como prova da atividade rural. Somado a isso, outros documentos são 

aceitos pelo INSS: 

 Declaração de Imposto de Renda do segurado;  

 Escritura de compra e venda de imóvel rural;  

 Carteira de Vacinação;  

 Certidão de nascimento dos filhos;  

 Certidão de Tutela ou Curatela;  

 Certificado de alistamento ou quitação com o serviço militar;  

 Comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural;  

 Comprovante de matrícula ou ficha de inscrição própria ou dos filhos em 

escolas;  

 Comprovante de participação como beneficiário de programas governamentais 

para a área rural nos estados ou municípios;  

 Comprovante de recebimento de assistência ou acompanhamento pela empresa 

de assistência técnica e extensão rural;  

 Contribuição social ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, à colônia ou à 

associação de Pescadores, produtores rurais ou a outra entidades congêneres;  

 Declaração Anual de Produtor - DAP;  
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 Escritura pública de imóvel;  

 Ficha de associado em cooperativa;  

 Ficha de crediário em estabelecimentos comerciais;  

 Ficha de inscrição ou registro sindical junto ao Sindicato de Trabalhadores 

Rurais;  

 Fichas ou registros em livros de casas de saúde, hospitais ou postos de saúde;  

 Publicação na imprensa ou em informativo de circulação pública;  

 Recibo de compra de implementos ou insumos agrícolas;  

 Recibo de pagamento de contribuição confederativa;  

 Registro em documentos de Associações de Produtores Rurais, Comunitárias, 

Recreativas, Desportivas ou Religiosas;  

 Registro em livros de Entidades Religiosas, quando da participação em 

sacramentos, tais como: batismo, crisma, casamento e outras atividades religiosas;  

 Registro em processos administrativos ou judiciais inclusive inquéritos 

(testemunha, autor ou réu);  

 Título de eleitor;  

 Título de propriedade de imóvel rural;  

 Quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do fato a 

comprovar.  

 

Os segurados especiais não têm direito a todos os benefícios concedidos para os 

trabalhadores urbanos, em face da especificidade de cada benefício. Esta diferenciação não 

fere os direitos dos trabalhadores rurais previstos na CF/88. Para eles, a Lei 8.213/91, reserva 

as aposentadorias por idade [artigos 48 a 51] ou por invalidez [artigos 42 a 47], auxílio-

doença [artigos 59 a 63] e auxílio-acidente [artigo 86]; aos seus dependentes, auxílio-reclusão 

[artigo 80] e pensão por morte [artigos 74 a 79]. Para a segurada especial fica garantida a 

concessão do salário-maternidade [artigos 71 a 73]. Todos com o valor mensal de um salário 

mínimo.  

Os segurados especiais têm, igualmente com os demais trabalhadores, o dever de 

cumprir carências quando o benefício assim exigir. “Período de carência é o número de 

contribuições mensais mínimas que o segurado deve efetivar para ter direito a benefício [...].” 

IBRAHIM (2009, p. 562). Assim, a carência é um critério individual de cotização. Mas,  para 

o segurado especial, como há ausência de recolhimentos por parte deste, o período de carência 

é considerado pelo tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural,  igual ao número de 
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meses necessários à concessão do benefício. Há uma tabela de carência para aposentadorias, 

incluindo os trabalhadores rurais na Lei 8.213/91, artigo 142. 

Alguns benefícios não exigem carência, outros sim, conforme tabela abaixo, 

 

Quadro 1- Brasil. Carências de benefícios urbanos e rurais 

 

BENEFÍCIO CARÊNCIA 

Auxílio-reclusão Sem carência 

Auxílio-doença 12 contribuições mensais 

Auxílio-acidente Sem carência 

Aposentadoria por idade 180 contribuições 

Aposentadoria especial (*) 180 contribuições 

Aposentadoria por tempo de 

contribuição (*) 

180 contribuições 

Aposentadoria por invalidez 12 contribuições mensais 

Pensão por morte Sem carência 

Salário-maternidade 10 contribuições mensais 
 

Salário-família (*) Sem carência 
 

(*)benefícios não concedidos ao segurado especial 

Fonte: MPS, 2010 

Elaboração própria 

 

No quadro acima estão discriminados todos os benefícios previdenciários adotados 

no Brasil e suas respectivas carências, quando a lei assim exige. Os benefícios que podem ser 

requeridos pelos trabalhadores rurais têm exigências e normas específicas, conforme seguem, 

 

Aposentadorias por idade e por invalidez 

 

O trabalhador rural tanto pode aposentar-se pela idade, aos 60anos, se homem e 

55 anos, se mulher, quanto por invalidez por ter sido considerado incapaz para o trabalho sem 

possibilidade de recuperação. 

A aposentadoria por idade objetiva a manutenção do idoso e de sua família pelo 

fato de ele não poder mais trabalhar comprometendo seu sustento e de seus dependentes. Para 

ver concedido este benefício o trabalhador rural deve, além da idade mínima, demonstrar o 

exercício de atividade pelo tempo de carência necessária, mesmo de forma descontínua, ou 

seja, ele pode ter executado, por curtos períodos, outras atividades que não correspondem ao 

regime de economia familiar. Algumas situações são comuns na área rural: - realizar 

atividades na terra de outrem, de forma remunerada, na época da safra; - exercer atividades 
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como empregado(a) doméstico(a) em períodos de estiagem, como jardineiro, vigia, doméstica 

e outras. 

A aposentadoria por invalidez, é concedida quando o trabalhador for considerado 

incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência. Esta situação de incapacidade total e permanente dependerá da 

verificação da condição de incapacidade, através de perícia médica realizada pelo INSS bem 

como de sua condição de trabalhador rural. 

Na prática, a aposentadoria por invalidez é precedida de auxílio-doença com o 

objetivo de que o segurado se recupere ou se reabilite e possa retornar as suas atividades 

produtivas. A carência exigida para o segurado especial é semelhante ao do segurado urbano, 

qual seja, 12 meses, só que para o trabalhador urbano refere-se a meses de contribuições e 

para o trabalhador rural, meses de efetiva atividade rural. 

Há uma peculiaridade que obsta a concessão deste benefício que é a doença 

preexistente à filiação. Para os trabalhadores urbanos, se a doença for anterior à inscrição no 

INSS, há impedimento para a concessão do benefício, a fim de evitar fraudes ao sistema. Isto 

porque se configuraria má-fé do segurado que só se filiou devido à sua incapacidade, com o 

objetivo de aposentar-se com uma carência pequena. 

Mas, para o segurado especial, fica difícil de comprovar a preexistência de 

doenças, uma vez que estes, embora haja previsão legal, não costumam filiar-se ao RGPS já 

que não têm a obrigação de verter contribuições, somente buscando o benefício quando o 

problema se instala.  

Convém ressaltar que o modelo previdenciário vigente referente a aposentadoria 

por idade, difere das regras previstas na Lei complementar no. 11/71, que dispunha sobre o 

FUNRURAL. Nela, a aposentadoria por velhice correspondia a uma prestação mensal 

equivalente a 50% do salário-mínimo de maior valor no País, devida ao trabalhador rural com 

idade de 65 anos de idade. Este benefício só era concedido a apenas um componente da 

unidade familiar, ao respectivo chefe ou arrimo. Atualmente, os dois cônjuges, 

simultaneamente, podem ser aposentados. 

 

Auxílio-doença 

 

O Auxílio-doença é concedido quando o segurado encontra-se com incapacidade 

temporária para seu trabalho habitual, por prazo superior a 15 dias. Neste caso, os 
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trabalhadores rurais e urbanos devem cumprir a mesma regra de serem submetidos à perícia 

médica no INSS a fim de verificar o grau da incapacidade.  

A incapacidade é avaliada pelo perito médico do INSS de acordo com a atividade 

exercida, na medida em que uma determinada doença impede de realizar algumas atividades, 

mas permite a realização de outras. Desta feita, há previsão legal para a reabilitação em outra 

atividade compatível com a idade, escolaridade e possibilidade do segurado. 

O auxílio-doença perdura enquanto durar a incapacidade, por isso tem caráter 

provisório. Para tanto, o segurado é submetido frequentemente a perícias médicas no INSS 

objetivando aferir a manutenção ou não do benefício que é cessado assim que for recuperada a 

capacidade laboral, caso contrário, ele terá renovado o benefício ou, se for o caso, será 

aposentado por invalidez. 

A carência para o segurado especial é a mesma da aposentadoria por invalidez, ou 

seja, 12 meses de efetivo exercício de atividade rural em regime de economia domiciliar. 

No caso do trabalhador rural, a reabilitação para inclusão em outra profissão 

torna-se difícil, uma vez que a maioria deles não tem nível de instrução elevado e, em regra, 

só sabem assinar o nome ou tem pouca leitura. Além do que, exercem esta profissão desde a 

tenra idade, pois por volta dos cinco anos já acompanham seus genitores na lide do campo.  

Ademais, a zona rural não oferece oportunidades para a qualificação, salvo poucas 

e recentes iniciativas do poder público. Por isso, a migração é intensa e constante para as 

áreas urbanas mais desenvolvidas. 

 

Pensão por morte 

 

O benefício de pensão por morte é destinado aos dependentes do segurado. O 

objetivo principal desde benefício é a manutenção da família após a morte de seu provedor.  

Durante a vigência do FUNRURAL, a pensão por morte do trabalhador rural, 

concedida, segundo ordem preferencial aos dependentes, consistia numa prestação mensal, 

equivalente a 30% do salário-mínimo de maior valor no País. O valor atual é de um salário 

mínimo, assim a renda familiar permanece a mesma após o óbito do segurado. 

Se o segurado especial falece aposentado, seus dependentes não têm dificuldade 

em pleitear o benefício de pensão por morte, já que a qualidade de trabalhador rural não 

precisa mais ser comprovada. No caso oposto, ou seja, se ainda estava trabalhando, o cônjuge 

supérstite e seus dependentes menores ou inválidos ou, ainda, outros dependentes na ordem 

preferencial, terão um procedimento administrativo bastante burocrático, pois haverá 
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necessidade de comprovar a atividade rural do de cujus. Para este benefício não é exigida 

carência. 

 

Auxílio-reclusão  

 

O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos 

dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem 

estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 

O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento 

à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de 

permanência na condição de presidiário. 

Para os dependentes do segurado especial, o valor será de um salário mínimo 

enquanto durar a prisão. Esse benefício não exige carência e os dependentes deverão 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural do encarcerado. 

 

Salário-maternidade 

 

Este benefício é devido à mulher pelo período de cento e vinte dias, com início até 

vinte e oito dias anteriores ao parto e término em noventa e um dias posteriores ao parto. 

Em caso de adoção ou guarda judicial, a mulher terá o mesmo período, caso a 

criança tenha até um ano de idade. Se a idade da criança for de um a quatro anos a mulher 

receberá o benefício pelo período de sessenta dias. No caso de a criança ter entre quatro e oito 

anos, o período é reduzido para trinta dias. A mulher que adotar ou se tornar guardiã de uma 

criança acima de oito anos de idade não terá direito ao salário-maternidade. 

Em caso de parto antecipado, o período de carência, ou seja, os 10 meses, será 

reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi 

antecipado. 

A prova exigida para a concessão deste benefício à segurada especial é a certidão 

de nascimento ou termo de guarda do filho. Além disso, a trabalhadora rural deve comprovar 

sua atividade laboral no período da carência exigida imediatamente anteriores ao 

requerimento do benefício, mesmo que de forma descontínua. O valor do benefício também é 

de um salário mínimo mensal. 
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Auxílio-acidente 

 

É um benefício de natureza indenizatória que os segurados urbanos e rurais, têm 

direito quando sofrem um acidente que deixam sequelas que reduzem permanentemente sua 

capacidade laboral. Assim, o segurado não está incapaz, apenas tem efetiva e definitiva 

redução de sua capacidade laborativa. 

Os segurados que recebiam auxílio-doença, são avaliados por peritos médicos do 

INSS e, se comprovada a limitação, logo após cessado o auxílio-doença, passam a receber o 

benefício até que chegue a aposentadoria. 

Presume-se que com a redução da capacidade laborativa devido às sequelas 

deixadas pela doença ou acidente, o trabalhador terá sua remuneração reduzida, desta forma o 

valor corresponde a 50% do salário mínimo para o segurado especial, e 50% do salário-de-

benefício
38

, no caso dos demais trabalhadores. 

 

Todo esse modelo de Previdência Social do Brasil foi inspirado em uma 

concepção de previdência idealizada pelo economista inglês William Beveridge
39

, 

fundamentado no princípio da universalidade, com atendimento de toda a população, na 

uniformidade de tratamento, mediante a padronização do plano para todos os trabalhadores, 

com limites mínimo e máximo de proteção e respeitando as características de determinados 

trabalhadores, como é o caso do trabalhador rural que sobrevive em regime de economia 

familiar. 

Mas, todo o processo que constituiu o modelo previdenciário acima descrito, não 

foi somente resultado de estudos técnicos, mas, principalmente de forças sociais representadas 

pelos movimentos das classes trabalhadoras urbana e rural que moveram a máquina 

administrativa e política do governo em busca da dignidade e cidadania previstas na CF/88. 

 

 

 

                                                
38 Salário-de-benefício - SB refere-se ao valor básico para cálculo do benefício a ser pago ao segurado pelo 
INSS. Ele tem como parâmetro os valores dos salários que foram utilizados nos cálculos das contribuições 

previdenciários mensais. O SB não pode ser inferior a um salário mínimo. 
39 Conhecido mundialmente como o pai do Welfare State, elaborou em 1942 um relatório denominado 

“Previdência social allied services” onde traçou uma visão da sociedade para o combate da ociosidade, 
ignorância, doença e miséria. O relatório propunha um sistema de prestações pecuniárias, financiado pelos 

trabalhadores, empregadores, Estado e demais públicos da assistência da rede de segurança. Disponível em 

www.beveridgefoudation.org/ acesso em 04 de ago 2010. 

http://www.beveridgefoudation.org/
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2.2- Previdência Social e a classe trabalhadora 

 

 

A Previdência Social, também chamada de seguro social, inicialmente foi instituída 

com a função de manutenção da ordem e da harmonia social. O Estado utilizou esta 

alternativa com a finalidade de eliminar os conflitos sociais originados pelo crescimento das 

organizações políticas e pelo fortalecimento dos sindicatos dos trabalhadores que promoviam 

muitas agitações trabalhistas estimulados pelas idéias marxistas de luta contra a burguesia 

pela efetiva quebra da desigualdade econômica e social. 

Fundamentada na “luta pela emancipação humana, na socialização da riqueza e na 

instituição de uma sociabilidade não capitalista, a classe trabalhadora conseguiu assegurar 

importantes conquistas na dimensão dos direitos políticos”. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, 

p.63) 

Em 1849 surge na França, após uma revolução que objetivou a reinstauração da 

República, uma nova constituição que instituiu em seu artigo 13 deveres sociais do Estado 

para com os trabalhadores e necessitados: 

 

A Constituição garante aos cidadãos a liberdade de trabalho e de indústria. A 
sociedade favorece e encoraja o desenvolvimento do trabalho [...]; ela 

fornece assistência às crianças abandonadas, aos doentes e idosos sem 

recursos e que não podem ser socorridos por suas famílias. (RAMOS, 2008, 
p.1) 

 

Na Alemanha, a partir de 1883, as greves dos trabalhadores provocaram fortes 

repressões do Estado. O governo do chanceler Otto Von Bismarck instituiu o primeiro seguro 

social público. Para a classe trabalhadora ficou garantido, nos casos de idade avançada, 

doenças e desemprego, o direito a proteção por parte do Estado. Amplia-se a idéia de 

cidadania através de ações não somente voltadas para a miséria. Altera-se, portanto, a relação 

do Estado com o cidadão uma vez que aquele passa a atender as reivindicações dos 

trabalhadores. Este modelo bismarckiano se desenvolveu na maioria dos países europeus e se 

extendeu para outros países capitalistas. 

No final do século XIX e início do século XX, ensinam Behring e Boschetti (2008, 

p.66) os seguros se espalharam entre 30 países da Europa, Ásia e Américas: auxílio-doença, 

aposentadorias, acidentes de trabalho, moléstias industriais e desemprego. Todos como 

resultado da solidariedade que surgia entre os operários e que se fortaleciam através da 
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formação de caixas de poupança e previdência em que, juntamente com os empregadores,  

também contribuíam para a manutenção dos programas. 

Nos Estados Unidos, nos anos que antecederam a primeira Guerra Mundial, 

algumas iniciativas foram implementadas com a finalidade de manter harmoniosa a relação 

entre os sindicatos dos trabalhadores e as respectivas empresas. 

Em 1913, em Portugal, foram promulgadas leis de proteção contra acidentes de 

trabalho, como forma de amenizar as greves que terminavam por afetar a produção. Na Itália, 

em 1919, ano de intenso conflito trabalhista, foram criados programas de pensões por velhice, 

invalidez e morte. Neste mesmo ano, iniciativas semelhantes foram concretizadas pelo 

governo espanhol como resultado das pressões de “poderosos sindicatos socialistas e anarco-

sindicalistas e intenso conflito e violência política”(ISUANI, 1983, p. 126). 

Na América Latina, Isuani (1983), destaca que os países que formam o denominado 

Cone Sul [Argentina, Chile e Uruguai] foram os pioneiros em matéria de programas de 

Previdência Social. O autor ressalta que as iniciativas surgiram como respostas a momentos 

de agitação trabalhista, protagonizados por sindicatos e federações sindicais muito poderosos 

no início do século XX. Como exemplo, na Argentina, ele cita as medidas de compensação 

por acidentes de trabalho (1902), a criação de fundos de pensões para ferroviários (1915) e 

trabalhadores de serviços públicos (1921). No Chile, também como resultado da organização 

dos trabalhadores, são instituídas aposentadorias para os ferroviários (1911) e a compensação 

por acidentes de trabalho (1916). Em 1919, o Uruguai cria fundos de aposentadoria para os 

trabalhadores do serviço público. 

Isuani (1983) faz uma reflexão reconhecendo a importância dos movimentos dos 

trabalhadores na conquista das políticas previdenciárias enfatizando que elas foram respostas 

a situações de conflito social e, assim, têm como objetivo redução ou prevenção destes 

conflitos. Mas enfatiza que há uma possibilidade de o Estado as ter utilizado como forma de 

consolidar o apoio político nas eleições. 

No Brasil, a adaptação ao sistema capitalista foi lenta e iniciou-se com a 

substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. A partir da independência, em 1822, o 

país passa por mudanças importantes: “ [...] o senhor colonial metamorfoseia-se em senhor-

cidadão”(BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p.74). Surge o espírito burguês, mas com traços 

muito conservadores com forte paternalismo e autoritarismo que retardou a organização 

operária no Brasil. 

As autoras historiam que, no contexto do século XIX, não houve, no Brasil, lutas 

operárias, nem partidos e organizações fortes. No ano de 1888 é criada uma caixa de socorro 



77 

 

para a burocracia pública. Em 1889, os funcionários da Imprensa Nacional e os ferroviários 

passam a ter direito à pensão e a 15 dias de férias.  Somente a partir da primeira década do 

século XX, no ano de 1903, sob forte influência dos imigrantes que traziam as idéias 

socialistas da Europa para o Brasil, é que surgiram as primeiras manifestações dos 

trabalhadores que trouxeram como conseqüência leis trabalhistas e previdenciárias. No 

entanto, devido à informalidade do trabalho, fragmentação e cooptação, as classes dominantes 

não tinham compromissos democráticos e redistributivos. Diante disso, as políticas sociais no 

Brasil não acompanharam o período histórico dos demais países capitalistas, afirmam Behring 

e Boschetti (2008, p. 78).  

O processo de investigação aqui perseguido ressalta, num primeiro momento, a 

importância do aguçamento das lutas operárias nos países capitalistas as quais fizeram valer 

grande parte de seus interesses através da união entre os trabalhadores e o enfrentamento das 

demais classes e do Estado. Através de sua força social e política, os sindicatos e associações 

de trabalhadores através de práticas específicas de organização e participação, contribuíram 

muito para a formação da Previdência Social que hoje é aplicada no Brasil e em outros países. 

No que diz respeito aos trabalhadores rurais, muita contribuição foi dada pelos 

movimentos sociais do campo. A ampliação da participação na arena política fez com que 

houvesse um reconhecimento de sua existência e cidadania. Multiplicaram-se as organizações 

e participações dos agricultores na economia e na política dos países. No Brasil, o processo 

foi mais demorado que em outros países, mas chegou forte cooperando na construção de uma 

sociedade mais democrática, que se concretizou com a elaboração de políticas sociais 

específicas para o homem e a mulher do campo, valorizando uma classe até então grande em 

proporção numérica e pequena em direitos. 

A consolidação do sindicalismo rural no Brasil deu-se por volta das décadas de 

1960 a 1980, durante o regime militar. Esta outorga do Estado foi uma forma de controlar os 

sindicatos rurais, tanto é que as finanças e as eleições sindicais eram fiscalizadas pelas DRT‟s. 

Biolchi (2002, p. 19) revela a fundação de 2.243 STR no Brasil durante o período apontado. 

O fortalecimento dos STR‟s deu-se diante do avanço das relações capitalistas no 

campo e do processo de industrialização. As ligas camponesas
40

 foram as primeiras formas de 

organização dos trabalhadores rurais que se estruturaram e formaram os STR‟s na luta pelo 

direito ao trabalho e pelo acesso à terra.   

                                                
40 As Ligas camponesas surgiram em 1958 em Pernambuco, no engenho Galiléia. O motivo original de sua 

organização foi a constituição de associação de trabalhadores rurais para auxílio mútuo ao sepultamento de seus 

membros. (DELGADO; SCHWARZER, 2000, p.189). 
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As ligas camponesas e os sindicatos fundaram em 1963 a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG. Mas a repressão militar no campo resultava 

em violência e assassinato dos líderes sindicais. 

Por volta dos anos 1980 a 1985, comenta Grzybowski  (1991, p.15), as lutas sociais 

no campo tornam-se enfrentamentos armados, verdadeira guerra civil. O número de baixas é 

assustador, foram assassinados 721 trabalhadores rurais, no ano seguinte, 1986, foram 

assassinados 80 participantes do movimento, sendo eles trabalhadores rurais, advogados e 

agentes pastorais.  

Mas toda essa repressão não impedia a manutenção do movimento. Grzybowski  

(1991, p.17) relata que em outubro de 1984, em Porto Alegre, mais de 80 mil agricultores, em 

sua maior parte pequenos proprietários rurais, participaram do movimento “O grito no 

campo”.  

Com a redemocratização do país, as manifestações dos pequenos produtores rurais 

se multiplicaram pelo Brasil, os participantes do movimento, apoiados pelo MSTTR, 

CONTAG, FETAG e STR‟s, aglutinaram-se em acampamentos, tomaram as cidades, 

trancaram rodovias e protestaram em busca da reforma agrária, e de políticas para o campo na 

área de saúde, educação, emprego e previdência. 

Em relação à Previdência muitas reivindicações se fundamentavam no 

reconhecimento dos direitos previdenciários através de regras claras, na melhoria do valor dos 

benefícios, bem como no melhor atendimento nas agências e postos de serviço do INSS e 

maior agilidade nos processos administrativos.  

Por conseguinte, sabe-se que a luta dos trabalhadores abrange a busca pela 

satisfação de suas necessidades pessoais e de sua família. Portanto, a política de Previdência 

Social não tem como alvo somente o trabalhador, mas toda sua família: companheiro(a), 

filhos e demais dependentes. A Previdência Social deve ser pensada e articulada a partir de 

conhecimentos acerca da composição e organização das famílias, dados importantes na 

concepção, execução e controle desta política. 

Diante do acima exposto, é fundamental que seja analisado este processo de 

valorização da família para instituição de políticas públicas que amparam as famílias em suas 

necessidades materiais, principalmente em relação às crianças, gestantes, idosos e demais 

membros inválidos. Todos, beneficiários da Previdência Social.  
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2.3-Previdência Social e família 

 

 

O trabalho e a família são os eixos organizadores da vida em sociedade. Não são 

mundos separados nem opostos, complementam-se. A família é considerada uma instituição 

de solidariedade que possui múltiplos arranjos e exerce, além das funções tradicionalmente 

conhecidas como de reprodução biológica, cultural e construção de identidade, funções 

políticas, econômicas e de representação social. 

O Estado tem dado ênfase à família quando da instituição de políticas sociais, 

objetivando minimizar os riscos sociais e ampliar a proteção social. Itaboraí (2005) ressalta a 

importância do Estado em criar políticas protetivas para as famílias uma vez que o vínculo 

familiar muitas vezes chega a romper-se pela incapacidade de as famílias sustentarem sua 

prole, inclusive ela exemplifica que no Brasil colonial não havia apoio às famílias de classe 

baixa que terminavam por abandonar seus filhos na “Roda dos Expostos”
41

.  

Este processo de valorização da família pelo Estado não é recente e tem sido 

estudado por vários autores, dos quais destacamos Pedro Calderan Beltrão que traz como 

grande contribuição para o presente estudo sua obra Família e Política Social (1962) a qual 

relata a história do surgimento da política previdenciária no mundo. O relato que o autor faz 

das consequências da industrialização para os núcleos familiares no contexto dos países 

Europeus, facilitou a compreensão de todo o processo de transformação das estruturas e 

funções da família, permitindo reflexões sobre a realidade brasileira. 

Inicialmente, destaca-se a definição de família, que sustenta este resgate histórico, 

como forma de melhor compreender sua importância e justificar o enfoque que é dado neste 

estudo a esta instituição tão antiga. A família representa, 

 

Um grupo de pessoas, vivendo numa estrutura hierarquizada, que convive 

com a proposta de uma ligação duradoura, incluindo uma relação de cuidado 

                                                
41

 RODA DOS EXPOSTOS: O nome roda se refere a um artefato de madeira fixado ao muro ou janela do 

hospital, no qual era depositada a criança, sendo que ao girar o artefato a criança era conduzida para dentro das 

dependências do mesmo, sem que a identidade de quem ali colocasse o bebê fosse revelada.  A roda dos 

expostos, que teve origem na Itália durante a Idade Média, aparece a partir do trabalho de uma Irmandade de 

Caridade e da preocupação com o grande número de bebês encontrados mortos. Tal Irmandade organizou em um 

hospital em Roma um sistema de proteção à criança exposta ou abandonada. As primeiras iniciativas de 

atendimento à criança abandonada no Brasil se deram, seguindo a tradição portuguesa, instalando-se a roda dos 
expostos nas Santas Casas de Misericórdia. Em princípio três: Salvador (1726), Rio de Janeiro (1738), Recife 

(1789) e ainda em São Paulo (1825), já no início do império. Outras rodas menores foram surgindo em outras 

cidades após este período. (GALLINDO, 2009). 
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entre adultos e deles para com as crianças e idosos que aparecerem nesse 

contexto.(GOMES apud SZYMANSKI, 2000, p.26) 

 

A hierarquia familiar é caracterizada pelo poder e pela influência que cada 

membro possui dentro do sistema familiar. Nas famílias patriarcais, o pai está no ápice da 

pirâmide hierárquica e todos a ele devem obediência visto que é o provedor. “A hierarquia 

familiar está bem definida: acima de todos, o marido, que decide e governa o lar; abaixo dele, 

a esposa fiel e respeitosa; no último patamar, os filhos, submissos e obedientes às decisões 

paternas”. (CARVALHO FILHO apud BRIM; GONÇALVES, 2008, p.3 ) 

Atualmente, as estruturas das famílias têm se modificado – há novas 

configurações. As transformações internas havidas no seio das famílias são resultados de 

mudanças na legislação que igualou a mulher ao homem em termos de direitos e deveres, da 

ampliação de mulheres no mercado de trabalho que provocou um aumento do número das 

“chefes de família”. 

Sobre a mudança da legislação, Carvalho (1999, p.24) chega a seguinte conclusão: 

“Felizmente as mulheres conseguiram se safar da voragem que as tragava, e caso não 

tivessem iniciado a luta por seu próprio bem-estar, estariam ainda, quase todas, inseridas no 

fermento devastador da eterna acomodação e, quiçá, ainda confinadas na “gaiola dourada” do 

exclusivo ambiente familiar”. A autora termina suas ilações lembrando a poesia musicalizada: 

“levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”.  

A condição da mulher na sociedade é destacada na reflexão de Szymanski (2000):  

 
[...]Aceitaram, como verdade estabelecida, a relação baseada na 

“...hierarquia e subordinação, poder e obediência...” (Maturana, 

1993:35), com a autoridade masculina no topo e conseqüentes 
relações entre desiguais. Aceitaram fixar o mundo externo como 

espaço masculino e a casa, como feminino.” (SZYMANSKI, 

2000, p.24). 
 

Ressalta-se a importância da família como o centro de socialização de gerações, de 

troca de sentimentos, de ajuda mútua e como espaço que possibilita a vivência em um mesmo 

local – “o lar”. Nesta pequena sociedade a mulher e o homem possuem diferentes atribuições 

e, conforme Rousseau 
42

, explicando sobre a formação primitiva das famílias, as mulheres 

ficaram mais sedentárias que os homens, pois a estes competia dar subsistência aos membros 

enquanto que a mulher cuidava da habitação e das crianças.  

                                                
42 ROUSSEAU, Jean-Jacques. 2002. A idéia foi traduzida por Lúcia P. de Souza e refere-se à segunda parte da 

obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens (1755). 
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Com a modernização da sociedade as relações familiares modificaram-se, 

principalmente no que se refere ao papel da mulher. As transformações estruturais das 

sociedades pós-guerras atingiram as bases da família. A partir da definição acima transcrita, 

verifica-se que esta instituição é muito importante e tem como um de seus principais pilares a 

solidariedade entre os membros que buscam manter a união através da amizade, valores e 

práticas que têm sido reproduzidas ao longo da história da humanidade, com pequenas 

alterações devido à modernização
43

 da sociedade acentuada após as grandes guerras. 

 

 

2.3.1 Novos modos de vida das famílias: nova realidade, novas necessidades 

 

 

Antes da 1ª. Guerra mundial havia casos isolados de políticas familiares, sem 

grandes efeitos modificativos. Após a 1ª. guerra mundial (1914-1918) algumas iniciativas 

particulares surgiram em vários países, como na França, Alemanha, Itália e Bélgica, dando 

origem a denominada “política familial”
44

. Esta política tinha o objetivo de eliminar a miséria 

social criando uma segurança na sociedade, a “freedom from want” (BELTRÃO, 1962, p.14). 

O elevado custo de vida ocasionado pela guerra, fez com que estes países europeus 

empobrecidos, se preocupassem em criar uma política de equilíbrio aquisitivo real da 

população operária. 

Estudos indicam que a Previdência Social desenvolveu-se rapidamente em vários 

países através dos “sistemas de abonos familiares” após a segunda guerra mundial. A política 

familiar foi adotada por países em todas as fases de desenvolvimento econômico, seja em 

expansão ou em recessão, capitalistas ou socialistas, com desigualdades sociais ou não, com 

liberdade sindical ou dominadas politicamente, com população em declínio ou em 

crescimento demográfico. Na década de 1960 mais de quarenta países adotaram planos de 

ajuda econômica para as famílias. Dessa forma, “[...] a política familial constitui, nos nossos 

dias, um fenômeno universal [...]” (BELTRÃO, 1962, p.14). 

“O conteúdo da política familial varia, quantitativa ou qualitativamente, nos 

diferentes países”, conclui Beltrão (1962, p.14) e segue com a idéia de que também a política 

                                                
43 A modernidade, segundo Giddens (1991, p.11): “[...] refere-se a estilo, costume de vida ou organização social 

que emergiram na Europa a partir do século VII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua 

influência.”  
44 Esta expressão usada por Beltrão (1962, p. 13), é justificada por ele como tendo uma conotação sociológica 

melhor do que o termo “familiar”, uma vez que na língua francesa há diferença entre “familial e familier”. 
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familiar é criada por vários fatores: para compensar os encargos da família, no sentido de 

política social; para equilíbrio demográfico ou econômico e até mesmo de ordem psicológica, 

moral ou ideológica. De qualquer modo, observa que a família passa a ter cada vez mais 

influencia na elaboração da política pública. 

Os impactos provocados pelas transformações estruturais das sociedades pós-

guerra atingiram os alicerces da família. A França e outros países, preocupados com a ameaça 

da desintegração familiar, buscaram meios para restaurar a família através da instituição de 

políticas públicas. Assim afirma Beltrão (1962, p. 16):  

 

[...] a liberdade familial - no sentido novo da palavra “liberdade” (freedom 
from, e não freedom of) – exige, particularmente e, sobretudo, a elaboração 

de uma política familial, ou seja, a transformação das estruturas econômicas 

e sociais, a fim de adaptá-las ao bem-estar da família. (BELTRÃO, 1962, 
p.16). 

 

Os fatos ocorridos na sociedade pós-guerra provocaram impactos sobre a vida 

familiar. Nas economias agrárias e artesanais do tipo pré-industrial não existia o problema dos 

“encargos familiares”. O custo para a formação do homem era muito baixo, pois o nível de 

vida era pouco elevado. A educação fornecida ao núcleo familiar era precária, não havia 

escolas públicas e obrigatórias. As crianças começavam a trabalhar muito cedo, rendendo 

mais do que custavam. Toda a família trabalhava na produção. Muitos filhos significavam 

mais braços para trabalhar. No meio rural, a família formava uma unidade tanto de produção 

quanto de consumo. 

Com a industrialização, surge a concentração das manufaturas em áreas de maior 

produção e a divisão do trabalho provoca a dissociação de capital e trabalho. A partir daí as 

famílias são cada vez mais obrigadas a deixar o lar para conseguir trabalho e recursos fora da 

área urbana. Começando assim o processo de “deslocamento” ou “desagregação” da família, 

formando um novo tipo de família, inteiramente diferente do velho tipo rural ou artesanal.  

À medida que era regulamentado o trabalho dos menores e tornado obrigatório o 

ensino primário, a mão-de-obra familiar era reduzida. Surge, então, o problema das relações 

entre remuneração do trabalho e as necessidades familiares.  

Aqueles que tinham mais filhos passam a ter sua reprodução social extremamente 

dificultada uma vez que a remuneração paga na indústria não tinha nenhuma ligação com as 

necessidades do trabalho e de sua família. Ou seja, o salário independia do número de 

membros existentes na família do trabalhador. Ele não ganhava mais por ter mais 

dependentes. 
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Ademais, a vida na cidade impulsiona as famílias à despesas que quando viviam 

na área rural podiam evitar, pois 

 
[...] a vida rural comporta um padrão de vida menos dispendioso e menos 

comercializado. [...] No campo, a família é então unidade de produção e de 

consumo: vive, de modo total, sobre si mesma, consumindo diretamente o 
que produz pelo trabalho combinado de todos os seus membros, e vendendo 

os excedentes em um mercado de preferência local e restrito, a fim de obter 

rendimentos fungíveis.”(BELTRÃO, 1962, p. 73) 

 

Na zona urbana, cada membro da família tem seu trabalho independente do outro. 

Há uma dispersão da família onde os contatos entre pais e filhos ficam bastante restritos. 

A solidariedade familiar é reduzida na vida das cidades. Antes, a produção do 

grupo familiar era comum a todos os membros. Agora, com a industrialização e a 

urbanização, a família se dispersa. Os menores que já não podem mais trabalhar devido à 

escolaridade obrigatória imposta pelo Estado, tornam-se encargos, ao invés de auxiliares e, 

dessa forma, passam a ficar mais tempo na dependência econômica dos pais. Sustentar os 

idosos tornou-se mais difícil. Surge a necessidade de se poupar para usar na velhice, pois as 

despesas só tendiam a acrescer. 

Os riscos sociais nesta fase tornaram-se mais frequentes. A industrialização trouxe 

um aumento no índice de acidentes de trabalho. A mecanização provocou doenças 

profissionais ocasionadas pelo excesso de atividade ou pelo uso de produtos químicos 

indispensáveis para a produção. Amplia-se o desemprego. 

A solidariedade familiar é substituída pela solidariedade profissional, “tardia, fria e 

burocrática: é a “previdência social” que, aliás, não leva suficientemente em conta o fato 

familial”.(BELTRÃO, 1962, p. 75). As políticas sociais criadas passam a desempenhar um 

papel não só de manutenção material da família, mas provocam um novo estado de espírito 

resultando em uma mudança de valores. 

Objetivando a melhoria da renda das famílias e, consequentemente, ampliando o 

bem-estar, são criados seguros contra o desemprego, velhice e doenças. A política social é 

uma forma de assegurar aos assalariados renda que seja suficiente para a satisfação das 

necessidades pessoais e familiares. Assim, a necessidade social não tem natureza somente 

fisiológica, ou seja, de subsistência, mas tem uma natureza sociológica, de existência social, 

na medida em que a pessoa sem renda nem condições de sustentar a si e a sua família sente-se 

diminuída, alheia à sociedade. 
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Percebe-se que os desempregados, os velhos e os trabalhadores que têm famílias 

numerosas são os principais necessitados do período atual e merecem uma atenção particular 

do Estado.  

Durante o “boom econômico”, afirma Brant de Carvalho (2000, p. 14), em que 

havia o pleno emprego e ofertas de políticas sociais universalistas a família foi considerada 

descartável pelo modelo do welfare state gestado nos países centrais. A produção e 

reprodução social transformaram-se em missão do Estado que deixou os indivíduos 

dependentes dele e não mais das “sociabilidades comunitárias e familiares”. 

Beltrão (1962, p.165), esclarece que estudiosos americanos da década de 1940, 

alertavam para critérios de concessão de verbas previdenciárias às famílias carentes.  Para 

eles, deve-se exigir que as rendas recebidas cubram unicamente as necessidades das famílias 

até um nível mínimo.  Além do que, deve ficar provado o estado de necessidade das famílias 

beneficiadas. Acrescentavam, ainda, que a Previdência Social deveria ser financiada por um 

imposto especial. No caso do Brasil estas exigências são semelhantes, como se verá a seguir. 

Portanto, o objetivo da Previdência Social é garantir que cada homem seja capaz 

de assegurar sua subsistência e a das pessoas que dele dependam, pois a Previdência Social é 

um conjunto de normas jurídicas destinadas a abrigar o trabalhador em todas as suas 

necessidades sociais, quer efetivas, quer eventuais, individuais ou familiares. Desta forma, a  

idéia é que a Previdência Social é uma política voltada para a família, onde há redistribuição 

vertical de renda, ou seja, uma transferência de poder aquisitivo de uma classe [patronal] para 

outra [operária] objetivando o crescimento do bem-estar econômico.  

“A família, então, é constituída de indivíduos, mas, ao mesmo tempo, é parte 

integrante da trama social mais ampla.”(GOODE, 1970, p. 13). Portanto, ela deve ser 

preservada e privilegiada como alvo de atenção da política pública, o que, inclusive, foi tópico 

especial na Constituição de 1937
45

: 

 

DA FAMÍLIA 
 

Art 124 - A família, constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a 

proteção especial do Estado. Às famílias numerosas serão atribuídas 

compensações na proporção dos seus encargos.  
Art 125 - A educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural 

dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando, de maneira 

principal ou subsidiária, para facilitar a sua execução ou suprir as 
deficiências e lacunas da educação particular.  

                                                
45 Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil de 10 de novembro de 1937. 
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Art 126 - Aos filhos naturais, facilitando-lhes o reconhecimento, a lei 

assegurará igualdade com os legítimos, extensivos àqueles os direitos e 

deveres que em relação a estes incumbem aos pais.  
Art 127 - A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias 

especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a 

assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso 

desenvolvimento das suas faculdades.  
O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará 

falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao Estado o 

dever de provê-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação 
física e moral.  

Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do 

Estado para a subsistência e educação da sua prole.  

 

Desta forma, é urgente reconhecer e revalorizar a família nos seus diversos 

arranjos e processos de busca de qualidade de vida e felicidade. A família deve ser vista como 

a base de proteção social, como um “território de pertencimento, como âncora, como uma 

rede de relações mais duradouras e estáveis, como unidade empreendedora” 

(ALBUQUERQUE DE MELO, 2004, p.11).  

Sabe-se que tradicionalmente, a família se auto-protegia através da ajuda mútua de 

seus membros, nas chamadas sociabilidades comunitárias e familiares e que ao longo dos 

anos a sociedade foi se modificando, a urbanização acelerada e as conseqüências do 

capitalismo fizeram com que grande parte das famílias passasse a necessitar da intervenção do 

Estado para se manterem. Surgem as políticas públicas de apoio ao indivíduo e sua família. 

Como reflete Brant de Carvalho (2000, p. 18): “[...] a família, ela própria, carece de proteção 

para processar proteção.” 

De fato,  

 

É através da família que a sociedade pode retirar do indivíduo a sua 

contribuição necessária. Por outro lado, a família só poderá continuar 

existindo se for mantida pela sociedade mais ampla. Se a sociedade, sendo 
um sistema social maior, oferece à família, que é um sistema social menor, 

as condições necessárias para sua existência, é preciso que estes dois tipos 

de sistemas estejam inter-relacionados de vários modos. (GOODE, 1970, 
p.13) 

 

A Previdência Social é reconhecida pela grande maioria dos estudiosos da área
46

 

como uma política pública voltada para a proteção da instituição “família”, uma vez que não 

só o trabalhador idoso ou inválido é beneficiado, mas sim toda a família, refletindo, inclusive, 

                                                
46 Destaca-se em particular os trabalhos de  David(1999), Biolchi (2002), Schneider (2000) e Delgado (2000).  
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na comunidade em ele está inserido. De fato, esta atuação do Estado, segundo Ferrari e 

Kaloustian (1997) afeta a dinâmica da família:  

 

A família, enquanto forma específica de agregação, tem uma dinâmica de 

vida própria, afetada pelo processo de desenvolvimento sócio-econômico e 

pelo impacto da ação do Estado através de suas políticas econômicas e 
sociais. (FERRARI in KALOUSTIAN,1997, p. 12) 

 

Deve-se ressaltar que, na história da humanidade, a proteção dos direitos sociais é 

relativamente recente e o Estado passou a preocupar-se, de forma mais intensa, com os 

cidadãos e suas famílias a partir do século XX. No Brasil, a Previdência Social foi uma 

conquista importante para as famílias urbanas e rurais. Sendo esta última a que mais sofre 

para vê concretizado seu direito, conforme se verá em tópico posterior. 

 

 

2.3.2 família rural e gênero 

 

 

As famílias de agricultores brasileiros se desenvolvem num sistema de 

convivência intensa. Por viverem praticamente no mesmo terreno, ou muito próximos uns dos 

outros, encontram-se diariamente para trabalhar na mesma terra. As divisões das atribuições 

dão-se de acordo com idade e sexo.  

Mulheres cuidam do lar, dos filhos e de serviços considerados leves na roça. Cabe 

a mulher articular a estrutura da casa, cuidar dos filhos e companheiro, cozinhar, lavar e 

passar. As mulheres se ajudam mutuamente, as mais velhas cuidam dos netos e bisnetos para 

que as mais novas trabalhem. O homem é o responsável pela produção e toma as principais 

decisões. 

Essa dupla atividade tem conseqüências para a mulher. Se por um lado ela se torna 

produtiva, e muitas vezes independente financeiramente, por outro, tem uma carga de trabalho 

muito maior que a maioria dos homens. Ademais, compatibilizar as atividades laborais com as 

domésticas não é tarefa fácil. 

Esse papel da mulher não é questionado por ela nem pelos demais membros da 

família. Está incorporado, foi reproduzido pelas gerações anteriores. “Assim, tem-se também 

tradicionalmente colocado a mulher como guardiã da afetividade familiar: é ela que deve 
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tomar conta da prole, ser provedora do alimento e do espírito.” (MANZINI-COVRE, 2000, p. 

108).  

Na zona rural onde a mulher ainda é considerada dependente do homem, ela 

trabalha fora do lar, mas não se reconhece como profissional, nem tampouco há 

reconhecimento por parte da sua família e da comunidade.  

A eventual renda recebida pela trabalhadora rural soma-se aos ganhos dos demais 

membros formando um quantum que visa o bem-estar de todos os que compõem o núcleo 

familiar. Este se torna extenso pela agregação de filhos, netos, bisnetos, genros e noras. Na 

grande maioria das famílias rurais, a terra é a mesma e quando a família cresce a produção 

tem que sustentar todos os membros. 

Na zona rural há uma tendência de os filhos crescerem, casarem e permanecerem 

residindo em unidades domésticas ao redor dos pais, formado um grupo de parentesco com 

arranjos compostos por pessoas de várias gerações. Os idosos aposentados acolhem seus 

filhos e netos dividindo a mesma moradia, formando uma rede de solidariedade entre eles, 

muitas vezes como única alternativa de sobrevivência dessa geração. Conforme Cabral 

(1998), 

 

[...] Os filhos buscam apoio dos pais idosos, numa prática coerente 

com a moralidade dos pobres (SARTI, 1996), que dividem teto e 

comida, nas redes de solidariedade tecidas entre parentes e amigos, 

muitas vezes como única alternativa para sobreviverem. (CABRAL, 

1998, p. 62)  

 

Essa convivência diária de diferentes gerações num mesmo núcleo habitacional, 

nem sempre se desenvolve de forma harmoniosa, “acarreta conflitos, interferindo na 

qualidade de vida e na dinâmica familiar”. (MISSIO  e PORTELLA, p.26, 2003)  

Neste contexto, a política previdenciária volta-se mais efetivamente para a 

valorização da família e também passa a valorizar a mulher. Ademais, as mulheres 

apresentam uma expectativa de vida superior à dos homens, chegando à velhice sozinhas. Este 

fenômeno é conhecido como “feminização da velhice”. 

Dados do IBGE
47

 apontam que 55% da população com mais de 60 anos é do sexo 

feminino e 54,6% das mulheres entre 65 e 70 anos não têm companheiro. Este número passa 

para 66,7% quando se isola os dados para o nordeste. Além disso, as mulheres são 

responsáveis por 41% dos domicílios brasileiros chefiados por aposentados e pensionistas. 

                                                
47 Fonte: IBGE: PNAD 1977 a 1999. 
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Projeções do IBGE demonstram que em 2.020 para cada 10 mulheres com mais de 70 anos, 

ter-se-á 7 homens. Assim, é de fundamental importância que elas sejam amparadas pela 

Previdência Social. 

O problema torna-se ainda mais sério quando se analisa a renda familiar, pois estes 

estudos do IBGE demonstram que, nas famílias chefiadas por mulheres, a renda é menor do 

que nas dos homens, agravando-se o indicador para o nordeste onde se percebe que 32,9% dos 

domicílios chefiados por mulheres ganham até um salário mínimo mensal. 

Diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias rurais, os idosos são 

comumente vistos como membros da família que geram despesas e nem sempre são 

valorizados. Mas, com a política previdenciária, o idoso passa a obter maior valorização por 

parte dos seus familiares, principalmente daqueles que dependem dele para seu sustento,  

 
Nesse sentido, cabe destacar a importância da presença de idosos para as 
famílias rurais, principalmente naquelas famílias onde os demais membros 

dependem dos recursos dos benefícios para garantir a subsistência. 

Conforme destacam Delgado e Cardoso Jr. (1999, p.2), a política de 
Previdência Social para o meio rural "permite, ainda no espaço privado 

familiar, uma revalorização das pessoas de idade que, ao acessarem a renda 

de aposentadoria, obtêm uma espécie de salvaguarda de subsistência 
familiar, invertendo o papel social de assistidos para assistentes, no 

contexto de sobrevivência das famílias pobres". (BIOLCHI, 2002, p.12) 

 

Percebe-se, portanto, que a solidariedade na família se modifica e o idoso destaca-

se como provedor, 

 

A outra face desta solidariedade tornada ainda mais urgente, nestes 

tempos de desemprego crescente, é justamente a do já mencionado 

apoio do idoso com alguma fonte de renda ou posse de bens, por mais 

precários, aos filhos e netos desempregados. Parece outra, então, a 

relação de dependência. Está se realizando em direção inesperada: 

não são os idosos que vão morar em casa de seus filhos, mas que 

retornam, sós ou com família, premiados pela crise. (MOTTA, 1998, 

p.75) 

 

Assim, as famílias se defrontam com uma multiplicidade e complexidade de 

necessidades, tais como saúde, habitação, educação e trabalho as quais as tornam vulneráveis 

pela impossibilidade de se manterem sozinhas. “[...] Neste processo, a comunidade e as 

famílias passam a assumir responsabilidades por serviços que o Estado deixa de oferecer.” 

(GOLDANI, 2002, p.30)  
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Devido aos poucos recursos financeiros e materiais, as famílias de agricultores 

recorrem ao Estado para promover o equilíbrio social. Sua ação se dá através do desafio de 

conformar uma nova ordem social que reconheça as relações assimétricas e preserve a família 

como uma categoria relevante para o desenvolvimento da democracia e da cidadania. 

A política previdenciária voltada para as famílias de agricultores visa a 

equalização de direitos capazes de redefinir prioridades e corrigir distorções históricas, uma 

vez que os trabalhadores e trabalhadoras rurais ficaram à margem dos direitos previdenciários 

durante décadas, somente sendo efetivamente valorizados a partir da CF/88, conforme 

verificaremos a seguir. 

 

 

2.4 As Constituições Federais: evolução da legislação previdenciária – do urbano ao 

rural 

 

 

Nesta seção estão demonstrados os marcos evolutivos das legislações brasileiras, 

em especial as Constituições Federais que, em resposta aos anseios da população, positivaram 

os direitos previdenciários dos trabalhadores urbanos e rurais. Sabe-se da importância de se 

ter os direitos expressamente contidos no texto constitucional, visto que representa a Lei 

Máxima do país, tendo assim poder coercitivo na sociedade. Ademais, conhecendo o passado 

é que melhor pode-se interpretar a história presente. 

Com a proclamação da independência em 1822, o Estado brasileiro passou a ter 

uma maior preocupação com a liberdade de seu povo. Conforme afirma Machado (1998),   

 

Imediatamente foram abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro, e 

todas as demais penas cruéis impostas ao cidadão. Passou a ser 

proibida a prisão e conservação em prisão de alguém sem prévia culpa 

formada, e determinada, em regime de urgência, a elaboração de um 

código criminal. (MACHADO, 1998, p.16) 

 

A partir desta fase, em 1824, surge a primeira constituição do Brasil, outorgada 

pelo imperador sem participação dos demais poderes. Este novo conjunto de princípios e 

normas jurídicas recebeu a influência das idéias liberais do século XVIII, as quais defendiam 

um Estado mínimo, regulador das relações sociais e garantidor da liberdade e dos direitos 

fundamentais. A sociedade da época tinha como estrutura de classes os proprietários de terra, 
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comerciantes, uma pequena classe média composta na maioria por funcionários públicos e 

uma grande quantidade de trabalhadores urbanos e rurais em situação de miserabilidade.  

A constituição de 1824, denominada de “Constituição Política do Império do 

Brazil”
48

 foi inexpressiva no que diz respeito à proteção social. Em seu artigo 179, inciso 

XXXI apenas havia a previsão de garantia de “socorros públicos”. Esta expressão vaga e sem 

regulamentação específica não trouxe efetividade uma vez que “faltavam ao cidadão 

instrumentos para exigir o cumprimento desse dever.”(BERWANGER, 2008, p.41). Assim, a 

Previdência Social ainda não se configurava existindo apenas algumas ações de caráter 

assistencial e raras iniciativas privadas. 

O jurista Pereira Júnior (2005), ao analisar a evolução histórica da Previdência 

Social, cita Ruy Carlos Machado Alvim afirmando que a proteção social inserta no bojo da 

Constituição Imperial de 1824 “não teve maiores conseqüências práticas, sendo apenas um 

reflexo do preceito semelhante contido na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 1793, a qual, o art. 23, qualificava estes „socorros públicos‟ como „dívida sagrada‟ [...]”. 

Amorim (2009) aponta como principal característica desta constituição a 

existência de um sistema típico do mutualismo, ou seja, pessoas associadas com o uso de 

cotas e repartição dos encargos e benefícios em prol do grupo. 

Inspirada no constitucionalismo americano, a primeira constituição republicana 

foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891 e, pela primeira vez, foi utilizado o termo 

“aposentadoria”: “Art 75 - A aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em 

caso de invalidez no serviço da Nação”.
49

 

Convém ressaltar que os benefícios concedidos aos funcionários públicos que 

representavam uma grande massa de trabalhadores na época, eram concedidos 

independentemente de contribuição, uma vez que eram custeados, integralmente, pelo Estado. 

A partir desta categoria – funcionários públicos - outras categorias mais 

organizadas do setor privado começaram a ser beneficiadas por leis infraconstitucionais: 

trabalhadores das estradas de ferro
50

, da imprensa
51

 e empregados dos correios
52

. Segundo 

Berwanger (2008, p.42), até 1929 foram catalogadas 67 (sessenta e sete) associações de 

auxílio-mútuo as quais se propunham a realizar programas assistenciais, tais como: serviços 

médico-farmacêuticos, auxílios em caso de doenças, desempregos, invalidez e morte.   

                                                
48 Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, Rio de Janeiro. 
49 Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil de 24 de fevereiro de 1891, Rio de 

Janeiro, 3ª. República.  
50  Lei nº 3.397, de 24.11.1888. 
51 Decreto nº 10.269, de 20.07.1889. 
52 Decreto nº 9.212-A, de 26.03.1889. 
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A Previdência Social nos anos posteriores a 1923 deu um salto quantitativo. De 

acordo com Ibrahim (2007, p.43), desde 24 de janeiro de 1923, quando o Congresso Nacional 

decreta a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões (CAP) para os empregados das 

empresas de estrada de ferro do país, através do Decreto n
o
.4.682, então denominada de “Lei 

Eloy Chaves”, surge a primeira legislação previdenciária. Posteriormente, outras CAP‟s foram 

criadas e  estenderam-se os benefícios de aposentadorias e pensões para outras categorias 

como mineradores, portuários, telegrafistas, trabalhadores das empresas de água, energia, 

transporte aéreo, gás e outras.  

O modelo até então organizado por empresas, passou a configurar-se, conforme  

Berwanger (2008, p.44), num “[...] sistema tripartite de financiamento previdenciário: 

equiparação entre contribuição do governo com a de empregados e empresa.” Assemelhando-

se ao sistema atualmente aplicado no Brasil. 

O Sistema de CAP‟s foi se modificando ao longo do tempo e formando Institutos 

de Aposentadorias e Pensões (IAP‟S) os quais se diferenciavam por não se restringirem 

somente aos trabalhadores de determinadas empresas, mas sim reuniam categorias 

profissionais conexas, de abrangência nacional. 

Convém ressaltar que a sociedade da época era prioritariamente agrária, portanto 

tinha uma categoria de trabalhadores e empregados rurais imensa, os quais não foram 

beneficiados com o novo modelo de proteção social que surgia no país. 

A Constituição de 1934
53

 onde, segundo Amorim (2009), primeiro se usou a 

expressão “previdência”, sem o adjetivo “social”, teve como fundamento assegurar a 

liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico
54

. Assim, objetivando criar 

oportunidades para que todos tivessem uma vida digna, passou a contemplar em seus artigos 

alguns preceitos que correspondiam a um sistema previdenciário: 

 

Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições 

do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do 
trabalhador e os interesses econômicos do País. [...] 

h)assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a 

esta descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, 
e instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do 

empregador e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da 

maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de morte;[...] 

                                                
53 Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934, Rio de Janeiro. 
54 Esta nova Carta recebeu grande influência da constituição alemã de 1919 a qual trouxe para os cidadãos 

alemães uma série de garantias e direitos sociais, inclusive direitos previdenciários, priorizando a dignidade da 

pessoa humana como responsabilidade do Estado.  
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Finalmente, o homem do campo, pela primeira vez, foi objeto de proteção 

constitucional, mas sem efetividade em virtude da falta de regulamentação especial e, 

principalmente, dotação orçamentária: 

 

Art. 121, [...] § 4º - O trabalho agrícola será objeto de regulamentação 

especial, em que se atenderá, quanto possível, ao disposto neste artigo. 

Procurar-se-á fixar o homem no campo, cuidar da sua educação rural, e 
assegurar ao trabalhador nacional a preferência na colonização e 

aproveitamento das terras públicas. 

 

De acordo com Pereira Júnior (2005), Wagner Balera ensina que, “com a 

Constituição de 1934, a proteção social é um seguro para o qual contribuem tanto o 

trabalhador como o empregador e, em igualdade de condições com essas categorias, o próprio 

poder público”. Assim, complementa o autor: “[...] deixava-se o estágio da assistência pública 

para adentrar na era do seguro social”. 

Segundo Cardozo (2009, p. 33), as idéias anarquistas e comunistas já estavam 

disseminadas na sociedade brasileira desde o início do Séc. XX, as quais foram motivo de 

apreensão para o governo brasileiro que temia a ascensão do comunismo. Diante da 

fragilidade das instituições democráticas brasileiras, o governo de Getúlio Vargas, suprimiu as 

eleições e, apoiado por militares golpistas, impôs ao país uma nova Constituição, que “[...] 

depois viria a ser conhecida como “Polaca”, em face da grande influência da Constituição 

Polonesa, de propensão fascista”. 

Após o golpe de Estado, em 1937
55

, outra constituição vem à tona sob forte 

autoritarismo. Houve um retrocesso dos direitos previdenciários que passaram a ser 

nominados de “seguro social” e tratados conjuntamente com os direitos trabalhistas, sendo 

apenas previstos direitos a seguros de velhice, de invalidez, de vida e para os casos de 

acidentes do trabalho. 

A segunda Guerra Mundial (1939-1945) envolveu setenta e duas nações e deixou 

muitos países miseráveis. Após esta guerra, o Brasil passou por um período de governos 

populistas que se estendeu até 1964 e criou condições para o processo de redemocratização do 

                                                
55

 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, em 10/11/1937, Rio de Janeiro. PREÂMBULO: 

ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbada por 

conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente a gravação dos dissídios partidários, que, uma, notória 

propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da extremação, de conflitos ideológicos, 

tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a 

funesta iminência da guerra civil; ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País pela infiltração 
comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios, de caráter radical e 

permanente; ATENDENDO a que, sob as instituições anteriores, não dispunha, o Estado de meios normais de 

preservação e de defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo.  
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país. Em 1946 uma nova constituição surgiu no cenário nacional e, pela primeira vez, a 

expressão “Previdência Social” foi escrita numa constituição:  

 

Art 157 - A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos 

seguintes preceitos, além de outros que visem a melhoria da condição dos 

trabalhadores: [...] XVI - previdência, mediante contribuição da União, do 
empregador e do empregado, em favor da maternidade e contra as 

conseqüências da doença, da velhice, da invalidez e da morte; [...]
56

. 

 

Como se constata, nada de substancialmente novo foi acrescentado. Mais uma vez 

os trabalhadores rurais não tiverem seus direitos especificados na Constituição Federal. 

Apenas, em 1955 uma lei criava o Serviço Social Rural, marco inicial da preocupação do 

Estado com os homens do campo e, em 1967, instituia-se o Fundo de Assistência e 

Previdência do Trabalhador Rural - FUNRURAL, todas as legislações sem matriz 

constitucional demonstrando o quanto a categoria ainda teria que se organizar para ser 

reconhecida. 

Sob a vigência desta Constituição, o que se pode enfatizar é a unificação, em 1960,  

das legislações que versavam sobre a proteção social com a edição da Lei Orgânica da 

Previdência Social - LOPS
57

 e, em 1966, a criação do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), através do Decreto nº 72/66, que reuniu os institutos até então criados. Ibrahim (2007, 

p.43), acrescenta que as instituições existentes amparavam somente os trabalhadores 

autônomos e os empregados em atividades econômicas distintas da agricultura. 

A Constituição de 1967 é instituída sob a égide da ditadura militar. Em termos de 

Previdência Social nada se modificou, manteve os mesmos benefícios para os trabalhadores 

urbanos e continuou omissa em relação aos direitos dos trabalhadores rurais. Esta nova Carta 

Magna continha restrições aos direitos e garantias individuais, sendo os direitos concedidos 

somente para quem o governo considerasse merecedor. Estava institucionalizada a política de 

controle. 

Mais uma vez, os trabalhadores rurais tiveram seus direitos previstos em 

legislações infraconstitucionais. Em 1971 criou-se o Programa de Assistência ao Trabalhador 

Rural - PRÓ-RURAL, o qual será melhor especificado a seguir. 

Com o objetivo de integrar as funções das várias entidades de seguro social 

vigentes, foi instituído, em setembro de 1977, o Sistema Nacional de Previdência e 

                                                
56 Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. 
57  A LOPS ampliou os benefícios, elevou o valor  e permitiu a participação dos sindicatos na gestão do sistema 

(BERWANGER, 2008,p. 48) 
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Assistência Social – SINPAS, orientado, coordenado e controlado pelo MPAS. O SINPAS 

passou a ser integrado pelas seguintes entidades: INPS
58

, IAPAS
59

, INAMPS
60

, LBA
61

, 

FUNABEM
62

, DATAPREV
63

 e CEME
64

. Assim, traçava-se “o caminho para a construção de 

um sistema de seguridade social”(Pereira Júnior, 2005, p. 22), conforme veio a ser 

concretizado na Constituição Federal de 1988. 

A Constituição Federal de 1988
65

 foi um grande avanço para a Previdência Social. 

O termo “Seguridade Social” foi adotado na nova Carta a qual definiu em seu artigo 194 

como: “um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade,  

destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência Social”. 

Conforme se pode notar, a Previdência Social é um ramo de toda a Seguridade 

Social a qual não será aprofundada por não ser objeto deste trabalho acadêmico. Logo no 

artigo 6º., a Constituição Federal dispõe que a Previdência Social é um dos direitos sociais 

juntamente com a educação, saúde, trabalho, moradia, segurança e outros. Os riscos sociais 

que originam os benefícios previdenciários estão elencados no Art. 201, são eles: casos de 

doença, invalidez, morte, idade avançada, gestação, salário-família e auxílio-reclusão. 

A grande inovação da Constituição Federal de 1988 no que diz respeito à 

Previdência Social foi em relação aos trabalhadores rurais que, pela primeira vez, teve seus 

direitos expressos na Lei Máxima do país. Ressalte-se que o texto constitucional reconhece a 

categoria de trabalhadores rurais com suas especificidades, tanto é que a idade para o homem 

e a mulher do campo aposentarem-se é inferior aos dos trabalhadores urbanos, demonstrando 

a efetividade dos princípios constitucionais da justiça social e da solidariedade que cria “um 

manto protetor sobre todos” (Ibrahim, 2007, p. 34).  

Diante de todo o histórico aqui reportado, vê-se que a Previdência Rural demorou 

muito para se concretizar e é um marco importante na redução das desigualdades urbano-

                                                
58 Ao INPS competia conceder e manter os benefícios e outras prestações em dinheiro. 
59 Ao IAPAS, dentre outras funções, competia promover a arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições 

e demais recursos destinados à previdência e assistência social; 
60 Ao INAMPS competia prestar assistência médica. 
61 A LBA competia prestar assistência social à população carente, mediante programas de desenvolvimento 

social e de atendimento às pessoas 
62 À FUNABEM competia promover a execução da política nacional do bem-estar do menor. 
63 À DATAPREV compete a análise de sistemas, a programação e execução de serviços de tratamento da 

informação, o processamento de dados através de computação eletrônica e o desempenho de outras atividades 

correlatas 
64 À CEME tem por finalidade promover e organizar o fornecimento, por preços acessíveis ou a título gratuito, 

de medicamentos a quantos não puderem adquiri-los a preços comuns do mercado 
65 Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, Brasília. 
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rurais. A Previdência Rural tem critérios diferenciados e especificidades importantes que 

serão discutidos nos estudos seguintes.  
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III PREVIDÊNCIA RURAL NO ESTADO DE SERGIPE 

 

 

3.1- Caracterização sumária do estado 

 

Mapa 1: 

 

Fonte: 

http://3.bp.blogspot.com/_pl2uUKb7qMA/TEZCi1JPUJI/AAAAAAAAAXY/4IBkBx_Pl_w/s1600/mapa.jpg 

 

Localizado na região nordeste, o estado de Sergipe com capital em Aracaju, 

limita-se ao sul e a oeste com o estado da Bahia, ao norte com o estado de Alagoas e ao leste é 

banhado pelo oceano Atlântico. O estado de Sergipe é o menor em extensão territorial do 

Brasil, possuindo 21.910,348 km
2
 que corresponde a 0,26% da área total do país. Possui 75 

municípios e uma população estimada em 2.019.679
66

, assim distribuída: 

                                                
66 IBGE – estimativa da população de Sergipe 2009.  
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Quadro 2 – Sergipe: número de habitantes por municípios e distância da capital, 2009 
MUNICÍPIOS NÚMERO DE HABITANTES

67 DISTÂNCIA DA CAPITAL 
KM

68 
Amparo de São Francisco 2.268 118 

Aquidabã 19.890 94 
Aracaju 544.039 - 
Arauá 12.042 95 

Areia Branca 16.733 34 
Barra dos Coqueiros 19.998 05 

Boquim 25.270 79 
Brejo Grande 8.086 135 

Campo do Brito 16.745 60 
Canhoba 4.025 120 

Canindé de São Francisco 23.005 190 
Capela 28.960 66 
Carira 19.708 108 

Carmópolis 12.610 45 
Cedro de São João 5.522 91 

Cristinápolis 16.131 115 
Cumbe 3.870 84 

Divina Pastora 4.448 34 
Estância 63.582 66 

Feira Nova 5.875 98 
Frei Paulo 13.070 72 

Gararu 11.999 156 
General Maynard 2.907 50 
Gracho Cardoso 5.732 116 
Ilha das Flores 8.906 132 

Indiaroba 18.126 99 
Itabaiana 86.564 51 

Itabaianinha 38.850 114 
Itabi 4.827 135 

Itaporanga D‟ajuda 29.347 29 
Japaratuba 16.046 53 

Japoatã 14.027 90 
Lagarto 92.474 76 

Laranjeiras 24.714 19 
Macambira 6.554 69 

Malhada dos Bois 3.830 80 
Malhador 12.124 41 
Maruim 15.582 27 

Moita Bonita 11.269 66 
Monte Alegre 13.817 141 

Muribeca 7.466 80 
Neópolis 19.538 115 

N. Sra. da Glória 30.804 113 
N.Sra. das Dores 24.747 68 

N. Sra. de Lourdes 6.509 133 
N. Sra. do Socorro 155.334 13 

                                                
67 IBGE – estimativa da população por cidades 2009. 
68 Distância dos municípios sergipanos para Aracaju. Fonte: http://www.portaledesergipe.com/distancias.htm 
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N. Sra. Aparecida 8.813 90 
Pacatuba 12.870 109 

Pedra Mole 2.878 94 
Pedrinhas 8.709 87 

Pinhão 5.809 94 
Pirambu 8.608 63 

Poço Redondo 30.249 170 
Poço Verde 21.882 143 

Porto da Folha 27.456 183 
Propriá 28.520 99 

Riachão do Dantas 19.588 95 
Riachuelo 9.466 26 

Ribeirópolis 16.194 73 
Rosário do Catete 8.965 33 

Salgado 19.101 50 
Santa Luzia do Itanhy 13.502 77 
Santa Rosa de Lima 3.996 34 

Santana do São Francisco 6.861 117 
Santo Amaro das Brotas 12.140 36 

São Cristóvão 75.104 17 
São Domingos 10.555 72 
São Francisco 3.007 81 

São Miguel do Aleixo 3.813 99 
Simão Dias 38.343 101 

Siriri 7.946 50 
Telha 2.969 96 

Tobias Barreto 49.261 127 
Tomar do Geru 13.717 131 

Umbaúba 21.397 99 

Fonte: IBGE, 2009. 

Elaboração própria 

 

Como se observa, os mais populosos municípios são Aracaju [544.039], Nossa 

Senhora do Socorro [155.334], Lagarto [92.474], Itabaiana [86.564] e Estância [63.582]. Já 

entre os municípios com o menor número de habitantes destacam-se Amparo de São 

Francisco [2.268], Pedra Mole [2.878], General Maynard [2.907] e Telha [2.969].  

Até os anos 70, Sergipe era um estado predominante rural com base econômica 

assentada em uma agricultura pouco modernizada e uma industrialização ainda incipiente 

concentrada em alguns poucos municípios, como Aracaju e Estância. A partir da década de 

70, com a chegada da PETROBRAS, dos investimentos da SUDENE e da implementação de 

agroindústrias de exportação de suco concentrado, houve uma modernização da economia 

sergipana que resultou em um processo de urbanização crescente para a capital Aracaju e os 

municípios mais próximos. 

Meneses (2010), assim descreve o processo migratório: 
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O processo de urbanização contínuo entre 1970 e 2007 apresenta como 

uma de suas principais características a concentração territorial da 

população. Segundo dados do censo 2000 (IBGE) 56,2% da população 
urbana sergipana vive em apenas 5 cidades (Aracaju, Nossa Senhora 

do Socorro, São Cristóvão, Itabaiana e Estância) com mais de 50 mil 

habitantes e que representam apenas 5,3% do total de cidades. Três 

destas cidades (Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão) 
junto com o município da Barra dos Coqueiros formam a chamada 

grande Aracaju que concentra em seu entorno atualmente (2007) 39,2 

% da população. (MENESES, 2010) 

 

Sem dúvidas, este processo de urbanização gera assimetrias relacionadas à 

distribuição populacional que tem contribuído para o surgimento de vazios demográficos na 

zona rural sergipana. Esse processo de migração interna rural/urbano ocorrida em território 

sergipano é o espelho do que se deu em todo o país como resultado da industrialização que 

ampliou ainda mais os desníveis regionais, agravando problemas de saúde, moradia, educação 

e emprego. 

No Brasil, em geral, segundo pesquisa realizada pelo IPEA no ano de 2000, a 

migração rural-urbana está relacionada à necessidade dos beneficiários da Previdência ou seus 

familiares, de residirem próximos a locais prestadores de serviços gratuitos de saúde e 

educação, além da busca pelo emprego ou outras variáveis menos expressivas como morar 

próximo a parentes, separação ou falecimento do cônjuge, problemas de moradia, fatores 

climáticos etc. 

A migração faz com que permaneçam na zona rural um número muito grande de 

idosos que já não conseguem trabalhar na agricultura para se sustentar e, assim, recorrem à 

Previdência Social como único meio de sobrevivência e de permanência em seus 

municípios
69

. Apesar de o fluxo de migrantes entre os estados brasileiros ter diminuído 

sensivelmente nas últimas décadas, a região nordeste continua a se configurar como uma área 

de expulsão populacional, conforme dados do censo demográfico realizado em 2000 pelo 

IBGE. 

Considerado o menor estado da federação, Sergipe possui algumas características 

peculiares em face de sua capital ser muito acessível à grande maioria dos munícipes, uma 

                                                
69 O IPEA tem estudos interessantes sobre o processo migratório no Brasil, inclusive detalhando com pesquisas 

teóricas e empíricas a migração por repulsão (push), característica da população menos favorecida, a migração 

por atração (pull) realizadas por migrantes de médio a grande poder aquisitivo. Também tem dados sobre a 

migração de trabalhadores especializados (skill) e trabalhadores sem preparo técnico-científico (unskill). Para 

aprofundar o assunto estão disponíveis no site www.ipea.gov.br, pesquisas de técnicos e consultores tais como 
Daniel da Mata, Guilherme Resende, Danielli Dandi e outros. Também o Banco do Nordeste do Brasil possui 

estudos recentes sobre a migração no país disponíveis no site 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Eventos/forumbnb2006/docs/migracao_interna.pdf. 

http://www.ipea.gov.br/
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vez que é muito próxima, sendo o município de Canindé de São Francisco o mais distante da 

capital com apenas 190 km de distância. É bastante comum, pessoas que residem no interior 

virem estudar na capital objetivando melhor qualidade no ensino, bem como o acesso às 

universidades e faculdades. Este deslocamento interior-capital, muitas vezes é diário através 

de ônibus oferecidos pelas prefeituras que trazem os alunos para a capital e os levam para os 

seus municípios ao final das aulas, em regra, à noite. 

Também, o deslocamento interior-capital-interior ocorre para a realização de 

compras, diversão e procura por serviços de saúde mais especializados. 

No presente estudo foram entrevistados agricultores que residem nos municípios 

de Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Neópolis, Pacatuba, Pirambu, São Cristóvão, 

e Santana do São Francisco. Também, foram entrevistados dois representantes dos sindicatos 

rurais de Brejo Grande e Laranjeiras. Assim, a presente pesquisa demonstra a experiência e a 

forma de vida de agricultores de municípios com características diferentes por estarem 

localizados no litoral, agreste ou sertão, próximos ou distantes da capital, com maior ou 

menor população, o que influencia, dentre outras variáveis, no acesso aos bens e serviços mais 

especializados. 

Os municípios em que residem os entrevistados demonstram variáveis distintas 

em alguns aspectos, portanto a descrição sintética de algumas das características de cada 

município permite que se possa situar melhor cada realidade. Os dados que seguem abaixo 

têm como fonte o IBGE
70

 e a SEPLAN
71

. 

Brejo Grande possui uma área de 150 km
2
, distante da capital 135 km. Está 

localizado no extremo nordeste do estado de Sergipe, em zona litorânea, junto à foz do Rio 

São Francisco. Tem uma população de 8.086 habitantes com 56% residindo na área urbana. 

Conta com 267 unidades de estabelecimentos agropecuários; 3 unidades de saúde públicas;  

12 escolas de ensinos fundamental e médio, sendo 8 municipais e 4 estaduais (o IBGE não 

tem registro no censo de 2006 de existência de escolas particulares nesta fase educacional); e 

43 empresas atuantes. O município dispõe de energia elétrica, água tratada, serviço de 

telefonia e uma agência dos correios. Tem como principais produtos: banana, coco-da-baía, 

                                                
70 Fonte IBGE: origem dos dados: Mapa de Pobreza e Desigualdade - Municípios Brasileiros, 2003(IBGE), 

Instituições Financeiras, 2009 (BACEN/MF), Estatísticas de cadastro central de empresas, 2008 (IBGE), 

extração vegetal, 2008 (IBGE),  produção agrícola municipal, 2007 (IBGE), lavouras permanente e temporária, 

2008 (IBGE), escolas, 2009 (INEP/MEC), serviços de saúde, 2005 (IBGE), estabelecimentos agropecuários, 

2006 (IBGE), estimativa da população por cidades, 2009 (IBGE).  
71 A Secretaria de Estado do Planejamento, habitação e do desenvolvimento- SEPLAN, é vinculada ao governo 

de Sergipe e coordena o planejamento do desenvolvimento sustentável de Sergipe, visando a Inclusão pelo 

Direito e pela Renda. 
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manga, arroz, batata doce, feijão, milho e mandioca. Seu índice de pobreza alcança 65,86% e 

sua taxa de alfabetização 42,21%. 

Canhoba possui uma área de 170 km
2
, distante da capital 120 km. Está localizado 

na região norte do Estado, inserido na área do polígono das secas. Tem uma população de 

4.025 habitantes com predominância na área rural [60%]. Conta com 540 unidades de 

estabelecimentos agropecuários; 6 unidades de saúde públicas;  14 escolas de ensinos 

fundamental e médio, sendo 9 municipais e 5 estaduais, sem registro de escolas particulares 

nesta fase educacional; uma agência bancária [BANESE] e apenas 5 empresas atuantes. O 

município possui uma agência dos correios, 1 estação repetidora de televisão, energia elétrica 

e água tratada. Produz banana, coco-da-baía, manga, feijão, milho, fava em grão e mandioca, 

seu principal produto agrícola. Tem 57,34% de índice de pobreza e uma taxa de 41,62% de 

alfabetização.  

Cedro de São João possui uma área de 80 km
2
, distante da capital 91 km. Está 

localizado na região norte do Estado, no Baixo do Rio São Francisco. Tem uma população de 

5.522 habitantes sendo 86% residentes na área urbana. Conta com 285 unidades de 

estabelecimentos agropecuários; 3 unidades de saúde públicas;  8 escolas de ensinos 

fundamental e médio, sendo 3 municipais e 3 estaduais, 1 particular; e apenas 36 empresas 

atuantes. O município possui serviço de telefonia, agência dos correios, energia elétrica e 

água tratada. Tem como principais produtos a banana, coco-da-baía, manga, feijão, milho, 

mandioca e fava em grão. Na área mineral, há exploração de argila para cerâmica. Apresenta 

54,20% de índice de pobreza, e 63,49% de taxa de alfabetização.   

A cidade histórica de Laranjeiras possui uma área de 163 km
2
, distante da capital 

apenas 19 km. Está localizada na zona litorânea do Estado e é cortada pelo rio cotinguiba. 

Tem uma população de 24.714 habitantes com 82% na área urbana. Conta com 328 unidades 

de estabelecimentos agropecuários; 10 unidades de saúde públicas;  23 escolas de ensinos 

fundamental e médio, sendo 15 municipais e 7 estaduais e 1 particular; 3 agências bancárias e 

243 empresas atuantes, inclusive com atividades industriais [fábrica de cimento, fertilizantes, 

têxtil e usina açucareira], além da exploração de calcários. O município possui serviço de 

telefonia, agência dos correios, energia elétrica e água tratada. Tem como principais produtos 

o coco-da-baía, feijão, milho, mandioca e a cana-de-açucar a qual tem destaque na produção. 

O índice de pobreza fica em torno de 61,56% e a taxa de alfabetização 59,45%.  

Neópolis  possui uma área de 259 km
2
, distante da capital 115 km. Localizado no 

extremo nordeste do Estado. Tem uma população de 19.583 habitantes com 56% de residentes 

na área urbana. Conta com 267 unidades de estabelecimentos agropecuários; 12 unidades de 
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saúde públicas; 33 escolas de ensinos fundamental e médio, sendo 18 municipais, 10 

estaduais e 3 particulares;  3 agências bancárias e 291 empresas atuantes. Tem como 

principais produtos a banana, coco-da-baía, manga, arroz, feijão, milho, mandioca, goiaba, 

laranja, limão, tangerina, maracujá, abacaxi, amendoim, cana-de-açucar, fava em grão, 

melancia, castanha de caju e mangaba. Devido ao platô, Neópolis possui uma grande 

produção de fruticultura tropical. Também a piscicultura é desenvolvida na região. O 

município possui serviço de telefonia, agência dos correios, energia elétrica, água tratada, 

estação repetidora de televisão e hotéis. Possui uma incidência de pobreza de 48,99% e uma 

taxa de alfabetização de 53,68%.  

Pacatuba é um município com área de 364 km
2 

localizado no extremo nordeste do 

Estado, com bioma característico de mata atlântica. Distante 109 km da capital Aracaju, tem 

uma população estimada em 12.870 habitantes. Seu percentual de população residente na área 

rural é de 78%, o maior dentre os municípios deste estudo. O município conta com 1.880 

unidades de estabelecimentos agropecuários; 4 unidades de saúde públicas; 62 empresas 

atuantes, sendo 3 indústrias. No município há exploração de petróleo e gás. Em relação à 

educação, possui 32 escolas de ensinos fundamental e médio, sendo 27 municipais, 4 

estaduais e 1 particular. A taxa de alfabetização é de 41,76%. Tem como principais produtos 

agrícolas e  de lavoura a banana, o coco-da-baía, laranja, manga, maracujá, amendoim, arroz, 

batata doce, cana-de-açucar, feijão mandioca, melancia, milho e mangaba. Como extração 

vegetal, o carvão e a lenha destacam-se. Tem 58,40% de índice de pobreza. O município 

possui serviço de telefonia, agência dos correios, energia elétrica, água tratada, agência 

bancária e hotel. 

Pirambu possui uma área de 218 km
2
, distante da capital 63 km com fácil acesso 

pela ponte Gov. João Alves. Está localizado na região leste do Estado às margens do oceano 

atlântico. Possui um grande potencial de turismo. Tem uma população de 8.608 habitantes, 

sendo 57% urbana. Conta com 753 unidades de estabelecimentos agropecuários; 5 unidades 

de saúde públicas;  11 escolas de ensinos fundamental e médio, sendo 9 municipais e 2 

estaduais; e uma agência bancária e 69 empresas atuantes. O município possui serviço de 

telefonia, agência dos correios, energia elétrica, água tratada e estação repetidora de televisão. 

Tem como principais produtos o coco-da-baía, feijão, milho, mangaba e mandioca. Pirambu é 

um dos maiores centros pesqueiros de Sergipe com exportação de camarão e pescados 

diversos. Tem 59,53 % de índice de pobreza e uma taxa de 54,30% de alfabetização.  

São Cristóvão, quarta cidade mais antiga do Brasil, possui uma área de 437 km
2
, 

distante da capital apenas 17 km. Está localizada no litoral de Sergipe e faz parte da região da 
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grande Aracaju. Tem uma população de 75.104 habitantes com 98% residentes na área 

urbana. Conta com 876 unidades de estabelecimentos agropecuários explorados em sua 

grande maioria [96,6%] por seus proprietários; 15 unidades de saúde públicas; e 886 empresas 

atuantes. Com uma taxa de alfabetização de 68,64%, possui 67 escolas de ensinos 

fundamental e médio, sendo 30 municipais, 22 estaduais, 3 federais e 12 particulares. Tem 

como principais produtos a banana, coco-da-baía, cana-de-açucar, feijão, milho, mandioca e 

mangaba, além de grande atividade pesqueira de mariscos,  camarão e peixes. Há exploração 

no município de lavra de argilas, areias e saibros, além da produção de petróleo e gás. Possui 

57,14% de índice de pobreza. O município possui serviço de telefonia, agência dos correios, 

energia elétrica, água tratada, estação repetidora de televisão e emissora de rádio.   

Santana do São Francisco possui uma área de 46 km
2
, distante da capital 117 km. 

Está localizado no extremo nordeste do Estado. Tem uma população de 6.861 habitantes e 

66% está domiciliada na área urbana. O município possui serviço de telefonia, agência dos 

correios, energia elétrica, água tratada e estação repetidora de televisão. Conta com 141 

unidades de estabelecimentos agropecuários; 4 unidades de saúde públicas;  8 escolas de 

ensinos fundamental e médio, sendo 4 municipais e 4 estaduais; e uma agência bancária e 71 

empresas atuantes. Tem como principais produtos a banana, coco-da-baía, laranja, limão, 

manga, maracujá, arroz, cana-de-açucar, feijão, milho, e mandioca. Na mineração, ocorre a 

lavra de argilas para olarias e pequenas cerâmicas para comércio local e exportação. Tem 

51,55% de índice de pobreza.  

Brejo Grande, Pacatuba, Pirambu e São Cristóvão fazem parte dos municípios 

petrolíferos sergipanos os quais se beneficiam com o aumento da renda pelos royalties 

recebidos da Petrobras. A severidade da pobreza, os graves problemas estruturais e as 

debilidades econômicas destes municípios fazem da Previdência Social e de muitos 

programas governamentais uma oportunidade de renda e, muitas vezes, de sobrevivência do 

homem do campo e de sua família.  

Como ações desenvolvidas no estado de Sergipe pelo poder público podem-se 

destacar as ações fundiárias, de defesa agropecuária, de assistência técnica e extensão rural 

executadas pela EMDAGRO, o PRONAF, o CREDISAFRA do Banco do Estado, e outras 

iniciativas que objetivam a melhoria das condições de vida da população rural. 

Em relação à renda e emprego da população economicamente ativa no estado de 

Sergipe, têm-se os seguintes dados: 
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Tabela 1 – Sergipe: vínculos empregatícios, 2008 

SETOR QUANTIDADE*                                    % 

Indústria 42.545                                                  13,32  

Construção civil 20.997                                                    6,57 

Comércio 48.674                                                   15,24 

Serviços 194.253                                                 60,87 

Agropecuária, extr. vegetal, caça e pesca 12.777                                                      4,00 

Total 319.246                                                100,00 

Fonte: IBGE, 2008 

*Relação Anual das Informações Sociais (RAIS) - MTE 

Elaboração: BNB/ETENE/CIEST/2008 
 

 

Constata-se que as atividades de agropecuária, extração vegetal, caça e pesca são 

desenvolvidas por um menor número de pessoas, que são, em sua grande maioria, justamente 

os que se enquadram na figura previdenciária de segurado especial. 

A economia sergipana se baseia no extrativismo [petróleo e gás natural], na 

agricultura e na pecuária. Sergipe é um estado policultor, com lavouras para cultivos 

industriais e de subsistência. As lavouras para cultivo industrial que mais se destacam são as 

de cana-de-açúcar [cultivada na zona da mata]; laranja [cultivada para a exportação no 

agreste]; coco-da-baía [o Estado é um dos maiores produtores nacionais e o pioneiro na 

industrialização]; fumo, algodão, mandioca [cultivada principalmente no agreste], maracujá, 

tangerina, limão, milho, feijão, arroz, amendoim, inhame, batata-doce, melancia e abóbora.
72

 

Durante a fase da pesquisa de campo do presente estudo, os agricultores 

familiares entrevistados apontaram como culturas mais exploradas: arroz, amendoim, batata, 

feijão, mandioca e milho. Sendo a mandioca, o milho e o feijão comum a todos os 

agricultores.  Estes produtos são considerados a base da alimentação dos brasileiros, e no 

nordeste a variedade da utilidade é muito grande, principalmente em relação ao milho e a 

mandioca que são a base para elaboração de vários pratos como mingau, bolo, canjica, beijú, 

etc. 

Diante do perfil do estado de Sergipe aqui delineado, há que se destacar que os 

recursos advindos da Previdência Social Rural, são significativos para as famílias dos 

agricultores e para a grande maioria dos municípios, pois a zona rural oferece poucas 

oportunidades de renda. Ademais, devido a liquidez e periodicidade mensal dos benefícios, a 

renda previdenciária contribui para a economia dos municípios predominantemente rurais, 

                                                
72 Dados encontrados no site da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência, Tecnologia e 

Turismo vinculada ao Governo do Estado de Sergipe. 
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uma vez que dinamizam o comércio e os serviços locais, funcionando como se fosse um 

programa de renda mínima. 

Inclusive, estudos do IBGE realizados em 2003, demonstram que há centenas de 

municípios em todo o Brasil onde a renda da Previdência Social para pagamento dos 

respectivos segurados supera o valor recebido pelo município do FPM
73

.  

Dados divulgados por França (2004, p.13) sobre a participação do pagamento 

total de benefícios, em 2002, por estado, mostram que o pagamento de benefícios 

previdenciários, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), correspondem a algo em torno de 

9,07% em Sergipe; 8,77% na Bahia e 10,81% em Alagoas. 

A quantidade de benefícios concedidos em Sergipe para a clientela rural tem 

aumentado ao longo dos anos. No AEPS, 2008 vê-se que, em 2006 foram concedidos 9.990 

benefícios, em 2007 o número sobe para 12.887 e, em 2008, para 13.910, numa clara 

demonstração da alta injeção de renda nos municípios que, em 2008 alcançou o patamar de 

R$ 5.709.000,00. 

 

 

3.2 – Indicadores sobre a Previdência Rural  

 

 

A cobertura previdenciária iniciada no final do século XVIII com a criação dos 

primeiros planos de benefícios para os oficiais da marinha e exército foi ampliada no início do 

século seguinte para outras categorias profissionais. Consolidada posteriormente, no bojo do 

liberalismo, ao final do século XIX e início do século XX através de programas que atendiam 

grupos sociais responsáveis pelo funcionamento da economia [funcionários públicos, 

ferroviários, portuários], ficou fortalecida com a criação das Caixas de Aposentadorias e 

Pensões (CAPs), numa fase em que o modelo de  industrialização era o de substituição das 

                                                
73 O Fundo de Participação dos Municípios -FPM,  é uma transferência constitucional (CF, Art. 159, I, b), da 

União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com 

o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente 

individual. Os critérios atualmente utilizados para o cálculo dos coeficientes de participação dos Municípios 

estão baseados na Lei n.º. 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e no Decreto-Lei N.º 1.881/81. Anualmente o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, divulga estatística populacional dos Municípios e o 

Tribunal de Contas da União, com base nessa estatística, publica no Diário Oficial da União os coeficientes dos 
Municípios. A Lei Complementar 62/89 determina que os recursos do FPM serão transferidos nos dia 10, 20 e 

30 de cada mês sempre sobre a arrecadação do IR e IPI do decêndio anterior ao repasse. Fonte: Brasil. Tesouro 

Nacional, 2010. 
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importações, mas somente foi efetivada com a Constituição Federal de 1988 que ampliou 

direitos e universalizou a previdência. 

Neste novo contexto, o número de benefícios previdenciários aumenta em todo o 

país. Os trabalhadores rurais que trabalham em regime de economia familiar, denominados 

segurados especiais, passam a ser equiparados aos trabalhadores urbanos com direito a 

benefícios no valor de um salário mínimo, o retrato dessa nova política pública está 

estampado nas pesquisas de importantes instituições como IBGE e IPEA, além do próprio 

MPAS, conforme análises a seguir.  

Segundo dados do AEPS, em 2008 a Previdência Social concedeu 4.461.844 

benefícios. Os benefícios concedidos à clientela urbana atingiram 76,4% e os concedidos a 

clientela rural somaram 23,6% do total. As espécies mais concedidas foram o auxílio-doença 

previdenciário, a aposentadoria por idade e o salário-maternidade com, respectivamente, 

40,5%, 12,4% e 11,1% do total. 

Analisando os benefícios concedidos aos trabalhadores urbanos e rurais por 

regiões do país, encontramos os seguintes dados:  

 

 

Tabela 2 - Brasil: quantidade de benefícios rurais e urbanos, por regiões, 2008 

REGIÕES Quantidade % 

NORTE: 

Rural 

Urbano 
 

Total 

 

101.787 

113.013 
 

214.800  

 
 

 

 

 

     4,80 

NORDESTE 

Rural 

Urbano 
 

Total 

 

572.584 

488.714 
 

1.061.298 

 
 

 

 

 

 23,80 

SUDESTE 

Rural 

Urbano 
 

Total 

 

   152.297 

1.863.353 
 

2.015.650 

 

 
 

 

45,10 

SUL 

Rural 

Urbano 
 

Total 

 

179.550 

725.501 
 

905.051 

 

 
 

 

20,30 

CENTRO-OESTE 

Rural 

Urbano 
 

 

46.838 

218.207 
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Total 265.045 6,00 

TOTAL GERAL Rural: 1.053.056 

             Urbano: 3.408.788 

 

Brasil:  4.461.844 

23,60 

76,40 

 

100,00 

Fonte: AEPS, 2008 

Elaboração própria 

 

 

No gráfico abaixo, verifica-se que o norte e o nordeste possuem elevados 

percentuais de concessões de benefícios para trabalhadores rurais quando comparados com o 

sudeste, sul e centro-oeste, pois nestas regiões as concessões de benefícios aos trabalhadores 

urbanos são muito superiores. Esta configuração é bem compreendida na medida em que o sul 

e o sudeste são caracterizados pelo grande número de empresas, indústrias e serviços, o 

centro-oeste tem as agroindústrias como principal característica econômica enquanto que o 

norte e o nordeste ainda têm um elevado número de trabalhadores rurais em relação ao das 

demais regiões. 

 

 

Gráfico 1: Brasil – distribuição de benefícios previdenciários rurais e urbanos, por região, 

2008 

 

Fonte: AEPS, 2008  

Elaboração própria 
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Analisando os números de benefícios concedidos à clientela rural no nordeste o 

quadro assim se apresenta, 

 

 

Tabela 3 – Brasil: quantidade de benefícios rurais concedidos na região nordeste, por estado, 

2008 

ESTADOS QUANTIDADE*                                       % 

Alagoas   31.543                                                      5,50 

Bahia 135.805                                                    23,40 

Ceará   85.563                                                    15,00 

Maranhão   96.022                                                    17,00 

Paraíba   39.578                                                      7,00 

Pernambuco   85.711                                                    15,00 

Piauí   48.142                                                      8,40 

Rio Grande do Norte   36.285                                                      6,30 

Sergipe   13.910                                                      2,40 

Total 572.584                                                  100,00 

Fonte: AEPS, 2008 

Elaboração própria 

 

 

Sergipe é o estado do nordeste com menor número de concessões de benefícios 

aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Outros estados do nordeste têm um desempenho 

muito maior cujos motivos não serão abordados neste estudo a fim de não fugir ao tema aqui 

proposto. Mas, é relevante apontar que Sergipe é um estado com área geográfica e população 

menores que os demais, acreditamos ser uma das explicações possíveis para um percentual 

tão reduzido. 

 

 

Tabela 4 - Brasil: quantidade de benefícios rurais, por grupos de espécies, 2008 

Grupos de espécies Quantidade % 

APOSENTADORIAS: 
 

Por contribuição 

Por idade 

Por invalidez 
 

Total 

 
 

    1.542 

336.481 

  21.187 
 

359.210  

 
 

     0,15 

     32,40 

    2,00 
 

     34,55 

PENSÃO-POR-MORTE 125.121 12,00 

AUXÍLIOS: 
 

Doença 

Reclusão 

Acidente 
 

 
 

214.382 

    1.418 

    1.441 
 

 
 

21,18 

  0,13 

  0,14 
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Total 217.241 

 

 21,45 

SALÁRIO-MATERNIDADE 330.826 32,00 

TOTAL GERAL 1.032.398 100,00 

Fonte: AEPS, 2008 

Elaboração própria 

 

Em 2008, dentre os benefícios mais concedidos à população rural do Brasil 

destacam-se a aposentadoria por idade [32,4%] e o salário maternidade [32%] tendo as 

mulheres superado os homens em número de concessões: mulheres – 69%, homens – 31%. 

(AEPS, 2008) 

Estes números justificam-se porque as mulheres vivem mais do que os homens
74

, 

portanto recebem mais pensões-por-morte, aposentam-se cinco anos mais cedo do que os 

homens [60 anos homens/55 anos mulheres], além do que possuem um benefício exclusivo 

que é o salário maternidade. 

O salário-maternidade apresenta dados interessantes que merecem destaque. O 

número das concessões para as trabalhadoras rurais brasileiras superam as urbanas [urbanas – 

166.205/rurais – 330.826] e no nordeste a superioridade fica ainda mais acentuada com um 

número de 19.164 salários-maternidade urbanos, para 230.388 salários-maternidade rurais. 

Em Sergipe também em relação ao ano de 2008, o quadro se repete com a manutenção da 

superioridade das concessões para as trabalhadoras rurais - 4.024 benefícios que corresponde 

a 29% dos benefícios rurais concedidos no Estado; e somente 924 para as trabalhadoras 

urbanas. (AEPS, 2008)  

Os dados apurados pelo INSS no ano de 2008 apontam que, no Brasil, foram 

concedidas 125.121 pensões-por-morte para trabalhadores rurais, sendo que 36.805 para 

homens e 88.316 para mulheres. A diferença em favor das mulheres se mantém também para 

as pensões urbanas onde foram concedidas 48.354 pensões para homens e 194.220 para 

mulheres. Em análise percentual conclui-se que 71% das trabalhadoras rurais foram 

beneficiadas com a pensão-por-morte, enquanto o sexo oposto ficou com apenas 29%. 

Em Sergipe as pensões por morte totalizaram em 2008, 1.992 concessões, as quais 

representam 14% do total de benefícios rurais concedidos para o Estado. Inexistem no AEPS 

(2008), dados sobre o percentual concedido por sexo impossibilitando esta análise em relação 

a Sergipe.   

                                                
74 Segundo artigo publicado em março de 2001 no site da Previdência Social, está ocorrendo a “feminização da 

velhice”, pois a sobrevida das mulheres é superior à dos homens. Em média elas vivem sete anos a mais.  

Segundo projeções do IBGE, em 2020, para cada 10 mulheres com mais de 70 anos, haverá 7 homens. 
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Acompanhando o destaque nacional, as aposentadorias por idade também em 

Sergipe superam muito as demais espécies de aposentadorias, conforme tabela: 

 

 

Tabela 5 – Sergipe: aposentadorias rurais por espécies, 2006 a 2008 

ANO TOTAL  ESPÉCIES  

 

IDADE 

 

INVALIDEZ 

TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO 

2006 4.878 4.643 233 2 

2007 6.386 6.225 156 5 

2008 6.009 5.840 164 5 

Fonte: AEPS, 2008 

Elaboração própria 

 

 

Em 2008 as aposentadorias rurais por idade concedidas em Sergipe representaram 

97% dos benefícios rurais concedidos no estado. 

No gráfico abaixo se visualiza o baixíssimo número de concessões de 

aposentadorias por invalidez para os trabalhadores rurais, enquanto que para os trabalhadores 

urbanos os números de concessões de aposentadorias por idade e por invalidez são muito 

próximos.  

 

 

Gráfico 2: Sergipe – aposentadorias rurais e urbanas por espécie, 2008 
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Fonte: AEPS, 2008 

Elaboração própria 
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A dificuldade de o trabalhador rural conseguir aposentar-se por invalidez se deve 

a dificuldade de comprovar o exercício da atividade de subsistência durante doze meses 

[período de carência] que antecederam o requerimento administrativo, uma vez que o homem 

do campo dá pouca importância a juntar papéis e documentos que comprovem sua atividade 

laboral, necessitando, portanto, de provas testemunhais, nem sempre aceitas pelo INSS,  

devido às rígidas regras previdenciárias. 

Acrescido a esta dificuldade, o trabalhador rural também não tem acesso a 

sistemas de saúde especializados e eficientes que forneçam os exames de laboratório, 

atestados de tratamento ambulatorial, dentre outros documentos exigidos pelo INSS para a 

comprovação da patologia que o tornou incapaz para o trabalho. 

Como doenças que mais provocam a incapacidade permanente e, 

consequentemente, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez rural, têm-se as 

doenças do aparelho circulatório, do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, lesões, 

envenenamentos, neoplasias e doenças na visão.  

Dentre os auxílios previdenciários [doença, reclusão e acidentário], o auxílio-

doença tem o maior índice de concessões tanto para os trabalhadores urbanos quanto para os 

rurais
75

. Os trabalhadores rurais de Sergipe, no ano de 2008, segundo indica o AEPS, 

receberam 1.825 auxílios-doença [13%] e somente 7 auxílios reclusão  e 5 auxílios acidente 

[2%]. 

As doenças que mais afastaram os trabalhadores rurais brasileiros de sua atividade 

produtiva gerando o benefício de auxílio-doença foram as lesões e envenenamentos [25%], 

seguidas pelas doenças osteomusculares [16%] e doenças do aparelho digestivo [12%] os 

47% restantes têm como causas doenças infecciosas, neoplasias, transtornos mentais, doenças 

do sistema nervoso, doenças circulatórias, doenças respiratórias, doenças de pele, dentre 

outras. 

Com relação ao número elevado de trabalhadores rurais vítimas de 

envenenamento, é importante alertar que a aplicação indiscriminada de agrotóxicos afeta os 

ecossistemas naturais, os aplicadores dos produtos, os membros da comunidade e os 

consumidores dos alimentos contaminados com resíduos. A exposição a agrotóxicos pode 

levar a problemas respiratórios, tais como bronquite asmática e outras anomalias pulmonares; 

efeitos gastrointestinais, distúrbios musculares, debilidade motora e fraqueza. (Caderno de 

Saúde Pública, 2003) 

                                                
75 O AEPS/2008 indica que no Brasil foram concedidos 1.806.727 Auxilios-doença, 13.255 Auxílios-reclusão e 

5.174 Auxílios-acidente. 
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Sintetizando as análises acima em relação aos benefícios rurais em Sergipe, o 

quadro abaixo esclarece os dados: 

 

Tabela 6 - Sergipe: quantidade de benefícios rurais, por grupos de espécies, 2008 

Grupos de espécies Quantidade % 

APOSENTADORIAS: 
 

Por contribuição 

Por idade 

Por invalidez 
 

Total 

 
 

       5 

5.840 

   164 
 

6.009  

 
 

     0,04 

     42,00 

    0,96 
 

     43,00 

PENSÃO-POR-MORTE 1.992 14,00 

AUXÍLIOS: 
 

Doença 

Reclusão 

Acidente 
 

Total 

 
 

1.825 

       7 

       5 
 

                      1.837 

 

 
 

12,92 

  0,05 

  0,03 
 

13,00 

SALÁRIO-MATERNIDADE 4.024 29,00 
BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS      48   1,00 

TOTAL GERAL 13.910 100,00 

Fonte: AEPS, 2008 

Elaboração própria 

 

 

De acordo com o aqui exposto, vê-se que o Brasil possui várias realidades quando 

se fala em benefícios previdenciários, seja pelas características de cada região, seja pela 

espécie de benefício concedido. Ademais, o trabalhador rural também tem suas 

especificidades de acordo com a região e o município que reside, o tipo de atividade que 

realiza [agricultura, pesca, criação de pequenos animais], o tamanho da terra disponível para o 

plantio, o clima da região, e outras variáveis. Também, os hábitos e costumes variam e 

influenciam na forma como os trabalhadores sobrevivem. 

Biolchi (2002) fazendo uma comparação sobre a agricultura familiar brasileira nas 

regiões nordeste e sul do país, confirma a idéia exposta acima: 

 

De um lado encontra-se a agricultura familiar da região sul do Brasil, que se 

caracteriza por ser dinâmica social e economicamente, capitalizada e 
integrada aos mercados. De outro lado estão os agricultores familiares do 

nordeste, empobrecidos, fora dos circuitos econômicos e das políticas 

públicas, com terras insuficientes e de baixa qualidade. (BIOLCHI, 2002, 
p.29). 
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O passo seguinte é desenhar o perfil do trabalhador rural de Sergipe através do 

que foi possível conhecer no decorrer da pesquisa de campo. Algumas de suas características 

físicas, seu nível de escolaridade, qual a condição de propriedade da terra e com que produtos 

desenvolve sua atividade laboral juntamente com sua família, a estrutura do seu núcleo 

familiar, sua relação com os sindicatos rurais, com o INSS e a dura caminhada em busca da 

aposentadoria.  

Os relatos das expectativas de melhorias sonhadas pelos agricultores 

entrevistados, suas realizações e um pouco de suas histórias de vida permitem que o leitor 

entre na realidade delineada no presente estudo. 

 

 

3.3 O trabalhador rural de Sergipe: de quem está se falando? 

 

 

O segurado especial é figura previdenciária definida como o produtor, o parceiro, 

o meeiro, o arrendatário e o pescador artesanal que exerce suas atividades em regime de 

economia familiar em área rural, sem empregados permanentes. Esta definição caracteriza o 

trabalhador rural que sobrevive de sua atividade de subsistência que quase não comercializa 

sua produção, pois esta é destinada a suprir as necessidades dos membros de sua família. Ele é 

o também denominado de agricultor familiar  

Para trabalhador rural há duas concepções: segurado especial e empregado rural. 

O primeiro está definido acima e encontra respaldo jurídico no artigo 195, parágrafo 8º. da 

Constituição Federal de 1988. O empregado rural, conforme dispõe o artigo 2º da lei 

5.889/73, é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, mediante salário. A diferença 

essencial entre os dois é que o segurado especial não tem subordinação, ou seja, não tem 

patrão e, portanto, não tem salário como o empregado rural tem. 

O trabalhador rural na qualidade de empregado está protegido pelas regras da 

CLT com direitos previdenciários iguais aos urbanos e sujeitos às mesmas exigências de 

carências, idade e  número de contribuições. 

Já o trabalhador rural na qualidade de segurado especial, como não está submetido 

a nenhuma relação contratual, não tem os mesmos direitos que um trabalhador empregado, 

não faz jus ao FGTS, PIS, seguro desemprego e outros benefícios trabalhistas, além de ter 
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regras próprias  para a Previdência Social, tais como ausência de contribuição individual, 

aposentadoria em idade inferior aos urbanos e valor dos benefícios em um salário mínimo. 

O segurado especial pode realizar atividades laborais como empregado de forma 

eventual, geralmente nas fazendas em épocas das grandes colheitas ou durante a estiagem em 

sítios, fazendas ou residências da região
76

.  

Antes de adentrar nas características dos trabalhadores rurais entrevistados, é 

necessário localizar o ambiente em que foram realizadas as entrevistas e que possibilitaram 

tanto a coleta de informações através do uso de um roteiro e de conversas informais, quanto a 

observação.  

O Juizado Especial Federal de Aracaju – JEF/5ª Vara, é uma das varas que 

compõe a Justiça Federal de Sergipe – JFSE. Esta faz parte do Tribunal Regional Federal – 

TRF
77

 da 5ª Região. A JFSE é composta de sete varas, sendo cinco na capital e duas nos 

municípios de Estância e Itabaiana. 

Das cinco varas de Aracaju, somente a 5ª Vara
78

 possui competência para ações 

que envolvam valores de até sessenta salários mínimos, assim denominada de Juizado 

Especial Federal. 

O JEF foi criado em 21/11/2003 e conta com um juiz titular, Dr. Carlos Rebêlo 

Júnior e um juiz substituto, Dr. Érico Antonini. Seu corpo funcional é composto de uma 

Diretora, técnicos e analistas judiciários, pessoal terceirizado para apoio e estagiários de 

direito e informática. 

Localizado na Praça Camerino, 227, centro de Aracaju, o JEF funciona em um 

antigo prédio cedido pela UFS e reformado para atender advogados, procuradores, 

jurisdicionados e população em geral. Desde sua criação o JEF já recebeu mais de 45.000 

processos, em sua grande maioria processos previdenciários que discutem concessões e 

revisões de benefícios para trabalhadores urbanos e rurais. 

Em relação aos processos de trabalhadores rurais, há sempre audiências que são 

realizadas de três a quatro vezes por semana, num total de mais de 150 audiências por mês. 

                                                
76

 Para fins de tratamento deste texto, sempre que se utiliza a expressão “trabalhador rural” no presente estudo 

está se falando do segurado especial, uma vez que este é o ator da pesquisa acadêmica que se desenvolveu. 
77 O Poder Judiciário Federal é dividido em 5 regiões, sendo que a 5ª. Região tem sede em Recife/PE e jurisdição 

nos Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
78 Municípios da Jurisdição da 5ª Vara/JEF: Amparo do São Francisco, Aracaju, Areia Branca, Barra dos 

Coqueiros, Brejo Grande, Canhoba, Carmópolis, Cedro de São João, Divina Pastora, General Maynard, Ilha das 
Flores,Japaratuba, Japoatã, Laranjeiras, Malhada dos bois, Maruim, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora de 

Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Pirambu, Propriá, Riachuelo, Rosário do Catete, Santa Rosa de 

Lima, Santana do São Francisco, Santo Amaro, Siriri, São Cristóvão, São Francisco e Telha. 



115 

 

Este volume de audiências, leva ao JEF, quase que diariamente, um grande número de 

trabalhadores rurais. Esta situação possibilitou desenvolver a pesquisa de campo e de se 

conversar com eles sobre suas expectativas e realizações ao receberem a renda previdenciária, 

ouvir um pouco suas histórias de vida e  observar seus hábitos e comportamentos. 

Assim, os trabalhadores rurais que comparecem ao JEF são homens e mulheres de 

aparência simples, calejados pela sua difícil vida no campo, em sua esmagadora maioria 

magros e encurvados, com peles queimadas pelo sol, unhas e dedos deformados pelo uso da 

terra e de instrumentos rudes de trabalho. Suas vestes simples, muitas vezes costuradas à mão 

demonstram a pouca vaidade e os parcos recursos financeiros. O uso do chapéu entre os 

homens é praticamente unânime, sejam bonés [é muito comum o uso de bonés, como os 

nomes de políticos ou de partidos ou de movimentos rurais], chapéus de palha ou couro, que 

só tiram da cabeça ao adentrar nas salas de audiências do JEF, quando encontram os juízes, 

procuradores e advogados, como uma demonstração de respeito. 

As mulheres apresentam-se sempre com seus cabelos presos com elásticos ou 

lenços na cabeça, usando saias ou vestidos bem coloridos. Sandálias baixas com traseiras dão 

mais segurança para quem a idade avançada coloca algumas dificuldades a mais.  

As idosas nunca usam calças, mas as trabalhadoras rurais jovens já copiam os 

hábitos das moças da cidade. Usam calças jeans, sandálias altas, pintam as unhas, usam 

maquiagem; muitas vezes esta aparência faz duvidar se efetivamente trabalham na lavoura ou 

apenas vivem na zona rural. A aparência do trabalhador e da trabalhadora rural muitas vezes 

pode ser um componente que, na falta de documentos comprobatórios de atividade rural 

suficientes e incontestáveis, possibilita ao juiz realizar um juízo de valor. 

Para as audiências no JEF, as trabalhadoras rurais que pleiteiam o salário 

maternidade, geralmente trazem um filho pequeno agarrado na saia, no colo ou “pendurado ao 

peito”, situação que se repete na lide diária no campo quando estas não têm com quem deixar 

os filhos. 

Os documentos de identificação, certidões de nascimento, casamento e outros 

documentos comprobatórios de propriedade/uso da terra sempre são carregados dentro de 

bolsas de plástico. Muito mal conservados, muitas vezes nem se consegue ler devido estarem 

muito rasgados, emendados, colados ou mesmo ilegíveis pelo apagado das letras. 

Este é o perfil do trabalhador e da trabalhadora rural que vemos todos os dias no 

Juizado Especial Federal de Aracaju. Não é muito diferente do caracterizado pelo grande 
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escritor Euclides da Cunha. No livro OS SERTÕES
79

, Euclides da Cunha define o homem da 

zona rural nordestina como uma raça forte: 

 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo 

dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, no 

primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica 
impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima [...]. É desgracioso, 

desengonçado, torto. [...] reflete no aspecto a fealdade típica dos 

fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo [...] membros desarticulados 
[...] humildade deprimente. Caminhando mesmo a passo rápido, não 

traça trajetória retilínea e firme [...]. E se na marcha estaca pelo motivo 

mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar 
ligeiramente conversa com o amigo [...] todo o seu corpo fica suspenso 

pelos dedos grandes dos pés [...]. É o homem permanentemente 

fatigado. [...] Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude [...]. O 

homem transfigura-se . [...] e da figura vulgar do tabaréu canhestro 
reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e 

potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade 

extraordinárias. (CUNHA, 1901, p.47-48) 

 

A comunicação durante as entrevistas foi fácil. Embora os agricultores possuam 

uma linguagem simples, até mesmo com palavras não existentes em dicionários da língua 

portuguesa, sempre se fizeram entender. Os contextos das falas permitiram que as palavras 

fossem decifradas sem muita dificuldade. Ademais, pelos seis anos de trabalho no JEF de 

Aracaju, ouvindo os trabalhadores rurais durante as audiências contra o INSS pela busca de 

benefícios previdenciários, muitas expressões típicas do interior sergipano tornaram-se 

familiares à pesquisadora. 

Durante o período da pesquisa de campo, foram entrevistados 12 trabalhadores 

rurais, sendo 7 homens e 5 mulheres. Deste grupo, 5 estavam pleiteando o benefício 

judicialmente, devido à negativa administrativa do INSS, e os outros 7 já tinham sido 

aposentados por idade e estavam no JEF de Aracaju prestando depoimentos como 

testemunhas, ou seja, ajudando os seus companheiros de sol a sol a conseguirem a 

aposentadoria.  

Dessa forma, têm-se duas situações investigadas: trabalhadores antes do benefício 

[TAB] e trabalhadores depois do benefício [TDB]. Essa diferença de fases da vida dos 

trabalhadores rurais permite que sejam observadas as expectativas, ou seja, o que acreditam 

                                                
79 Os Sertões, de Euclides da Cunha, escrito em 1901 e publicado em 1902, narra a guerra de canudos e traça um 

retrato dos elementos que a compõem  como o sertão, a caatinga, o jagunço, o vaqueiro, o sertanejo, os jesuítas, 
a religiosidade, o rio São Francisco, Antônio Conselheiro, lendas, e os combates. Pode ser lido em sua íntegra 

através do site domínio público do Ministério da Cultura/ Fundação Biblioteca Nacional-Departamento do 

Livro.[www.dominiopublico.gov.br]. 
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que irão realizar com a renda previdenciária e as realizações concretizadas, para aqueles que 

já recebem o benefício.  

Dos trabalhadores rurais entrevistados que ainda estavam pleiteando o benefício 

previdenciário [TAB], apenas um pretendia a aposentadoria por invalidez, os outros quatro 

aguardavam a aposentadoria por idade. Conforme já demonstrado na Tabela 3 - Brasil: 

quantidade de benefícios rurais, por grupos de espécies, 2008, o número de pedidos de 

aposentadorias rurais por idade no Brasil superam bastante o de aposentadorias por invalidez.  

Em Sergipe o quadro se apresenta com as mesmas diferenças, 42% aposentados 

rurais por idade para 0,96% de aposentados rurais por invalidez. Os sete entrevistados que se 

enquadram na fase TDB, todos já estavam aposentados por idade. 

Através da análise da estrutura etária dos beneficiários entrevistados, é possível 

verificar a diferença no limite de idade no acesso à aposentadoria por idade entre homens e 

mulheres. Os dados demonstram que todas as mulheres entrevistadas encontram-se na faixa 

etária entre 56 e 60 anos, portanto, mais jovens do que os homens os quais apresentaram idade 

superior a 60 anos. É preciso destacar que elas são beneficiadas com a aposentadoria por 

idade a partir dos 55 anos, ou seja, cinco anos mais cedo do que os homens. 

É importante ressaltar que o único homem com idade inferior a 55 anos não está 

pleiteando aposentadoria por idade, mas sim aposentadoria por invalidez. 

A população rural passa por um processo de envelhecimento porque grande parte 

dos que migram são jovens em busca de melhores condições de trabalho, educação, saúde e 

moradia. Este deslocamento em Sergipe tem sido estudado por Meneses (2010) que aponta 

uma maior procura pelas cidades de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. 

Estas duas últimas caracterizam-se por serem cidades muito próximas da capital e terem um 

custo com manutenção e moradia mais baixo do que Aracaju. 

Outro bloco de informações pertinentes diz respeito ao estado civil ou conjugal 

dos entrevistados. O estado civil ou conjugal é uma característica sócio-demográfica básica 

das pessoas, que abrangem aspectos biológicos, sociais, econômicos, legais e, em muitos 

casos, religiosos. A composição dos entrevistados segundo esta variável demonstra que há 

predominância [66%] de pessoas casadas ou conviventes, sendo 17% viúvos e 17% 

separados. No presente estudo não se fez diferenças entre o fato de ser casado no civil ou 

apenas conviverem, uma vez que no interior é muito comum o casamento religioso, ficando o 

casamento civil para realização posterior, em caso de necessidade por nascimento de filhos, 

regularizar sucessão ou reconhecer convivência a fim de pleitear futura pensão por morte ou 

outros direitos. 
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Cabral (1998) mostra em sua análise, que o modelo de família nuclear conjugal 

tem permanecido e famílias unipessoais não são comuns na área rural. Geralmente os homens 

casam-se com mulheres mais novas e recasam-se com maior freqüência formando famílias 

estendidas.   

 

 

Gráfico 3 - entrevistados: composição familiar, número de pessoas por unidade 

habitacional 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2009 

Elaboração própria 
 

 

O gráfico acima ilustra e destaca que as famílias dos trabalhadores rurais 

entrevistados têm, em sua maioria, em média, quatro a cinco pessoas morando na mesma 

unidade habitacional. Aprofundando esta análise, verificou-se que somente um entrevistado 

do sexo masculino mora sozinho, pois está separado e não tem filhos. Tem 38 anos e está 

pleiteando aposentadoria por invalidez em virtude de sérios problemas na coluna cervical.  

As famílias com estrutura de quatro a cinco pessoas [58% dos entrevistados] são 

formadas pelo casal de idosos, juntamente com alguns filhos maiores que também 

constituíram famílias convivendo todos sob o mesmo teto e dependência mútua.  

Dentre os componentes do núcleo familiar, os filhos e netos acima de 18 anos 

estão na primeira posição, ou seja, 67% dos entrevistados têm em suas moradias, filhos e 

netos maiores. 
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O desemprego na zona rural dificulta a vida dos jovens, pois eles não conseguem 

atividade remunerada que lhes proporcionem a independência financeira e o sustento. Diante 

de tal fato, os idosos aposentados acolhem seus filhos e netos dividindo o mesmo teto e a 

mesma comida. 

Esse novo perfil do idoso como provedor, solidário com seus entes, pessoa útil e 

importante para o núcleo familiar, enfatiza a importância da previdência rural no campo. 

Outra característica marcante dos segurados rurais é o nível de instrução. A 

educação é o instrumento necessário para o desenvolvimento pleno do individuo, sem o 

domínio da leitura é quase impossível a inserção no mercado de trabalho, principalmente no 

mundo atual onde, além da leitura formal, a pessoa deve buscar habilidades em comunicação 

eletrônica, pois o uso de computadores como alternativa de comunicação e aprendizagem é 

cada vez mais necessário.  

A importância de se ter instrução é sempre ressaltada nos estudos de grandes 

educadores como Paulo Freire: “[...] aprender a ler, a escrever, alfabetizar -se é, antes de tudo, 

aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de 

palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade”. (FREIRE, 1999, p. 

8). 

Diante da importância que representa a educação para qualquer indivíduo, a 

pesquisa buscou investigar o nível de instrução dos entrevistados. Sabe-se que na zona rural 

as escolas são muito precárias e só disponibilizam a educação fundamental e, em alguns 

municípios, o ensino médio. Sem estrutura física, material e humana, as escolas públicas dos 

interiores sergipanos, ressalvadas raras exceções, não permitem que o trabalhador rural e, 

principalmente, seus filhos e netos, adquiram uma educação razoável.  

Dos municípios estudados, São Cristóvão e Cedro de São João são aqueles que 

possuem a maior taxa de alfabetização, 68% e 63,49%, respectivamente. Canhoba ficou como 

o município com menor taxa de alfabetização, 41,62%. São Cristóvão é o que mais se destaca 

em número de escolas públicas: 67 unidades, sendo privilegiado pela existência da única 

Universidade Federal do Estado, a UFS, que conjuga também uma escola de ensinos 

fundamental e médio, o Colégio de Aplicação. Ainda existe em seu território o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, antiga escola agrotécnica, que tem o ensino 

voltado para a profissionalização. 

Trabalhar na lavoura na maioria das vezes é mais importante do que estudar, pois 

sem ter a ajuda dos filhos o trabalhador rural não consegue suprir o sustento de sua família. 
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Assim, as crianças vão muito cedo para os lotes cuidar da terra e plantar. Escola, portanto, 

fica para segundo plano. 

Biolchi (2002) relata como justificativa do baixo nível de escolaridade dos 

trabalhadores rurais, 

 

[...] o fato de que eles tinham que ajudar os pais nas atividades rurais no 
período em que deveriam frequentar a escola. [...] e, como conseqüência, 

acabavam frequentando a escola por um curto período, geralmente o tempo 

necessário para que aprendessem a ler e escrever. (BIOLCHI, 2002, p. 47) 

 

“Assinar o nome” é considerado por muitos trabalhadores rurais como saber ler e 

escrever. Diante da realidade observada, apenas duas variáveis foram colocadas para análise 

do nível de instrução: alfabetizado e não alfabetizado. Como alfabetizado considerou-se os 

que sabiam, além de assinar o nome,  ler e escrever ao menos um pouco, ou seja, sabiam pelo 

menos  decifrar frases ou pequenos textos. Interessante ressaltar que todos os entrevistados 

analfabetos informaram “conhecer dinheiro e números”, a necessidade diária de sobrevivência 

fez com que os trabalhadores rurais aprendessem um pouco de matemática, ao menos soma e 

diminuição, mesmo sem ter frequentado a escola. 

A pesquisa encontrou um dado já esperado e que representa a realidade do 

nordeste e de praticamente todos os municípios sergipanos. Apenas 33% dos trabalhadores 

rurais entrevistados sabiam ler e escrever algumas palavras. Os 67% restantes são analfabetos 

ou somente “desenham o próprio nome”.  

Um dado marcante foi observado quando entrevistados os representantes dos 

sindicatos rurais de Brejo Grande e Laranjeiras, os dois têm como nível de instrução o ensino 

médio incompleto, levando-se a reflexão de que a educação possibilitou representar sua 

categoria e melhor interpretar a realidade no campo.  

A investigação sobre as condições de moradia busca identificar se houve 

causalidade entre a percepção do benefício previdenciário e a evolução do bem-estar familiar 

no sentido material de conforto e melhoria dos domicílios. 

Dentre os aposentados [TDB], quatro declararam possuir casa própria e três 

residem em casas cedidas. Todos os sete aposentados entrevistados afirmaram que as casas 

que residem são as mesmas de antes da concessão do benefício previdenciário. As casas 

próprias de três entrevistados aposentados foram construídas com a ajuda de familiares e um 

recebeu de herança pela morte dos pais.  
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Dos três aposentados que residem em casas cedidas, dois receberam do INCRA 

quando foram regularizados os assentamentos de Santana do Frades, Pacatuba e Santana do 

São Francisco. O outro declarou que pertence à sua mãe que convive com ele e sua família. 

Dentre os entrevistados não aposentados [TAB], somente dois declararam possuir 

casa própria construídas por eles. Os três demais possuem casas cedidas, sendo que um mora 

na casa que um tio lhe cedeu há dois anos, pois está muito doente e a casa que morava 

anteriormente, era de taipa em péssimas condições de moradia. O segundo reside em casa 

cedida pelo INCRA quando foi morar no assentamento em Santana dos Frades, em Pacatuba. 

O terceiro mora no loteamento madre Paulina, em São Cristóvão, em casa cedida pelo 

governo do Estado. 

Diante do que foi obtido, verificou-se que não houve alteração das moradias após 

o recebimento do benefício previdenciário. 

Em relação aos dados que apontam os tipos de construção das moradias, apenas 

um entrevistado do sexo feminino respondeu que vive em casa de taipa, os demais possuem 

casas de alvenaria. A justificativa desta entrevistada foi que não tem renda, apenas recebe R$ 

102,00 do bolsa-família, pois ainda não está aposentada. Acrescentou que morava com o 

marido, mas este tentou lhe bater e ela saiu de casa com quatro filhos e construiu uma casa de 

taipa, perto da roça, sem ajuda de ninguém, no mesmo terreno que morava com o marido, mas 

as casas são afastadas uma da outra. Disse que quando receber o dinheiro da renda 

previdenciária fará uma casa de alvenaria, assim desabafou:  

 

Quando eu tiver meu dinheiro as pessoa vai dizer: Dona Oselina fez a casa, 

sem precisar de ajuda e vou falar pro meu marido que ele não soube 

agradecer, não se importa de perder. (Oselina Bispo dos Santos, agricultora 

de Santana do São Francisco) 

 

Em relação ao plantio de produtos agrícolas, os resultados da pesquisa apontam: 

 

Tabela 7– entrevistados: culturas exploradas 

PRODUTO PLANTIO (%) 

Arroz 8,0 

Amendoim 16,0 

Batata 25,0 

Feijão 91,6 

Mandioca/macacheira 100,0 

Milho 100,0 

Fonte: pesquisa de campo, 2009 

Elaboração própria 
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A tabela acima demonstra uma unanimidade na produção de milho e mandioca, 

produtos considerados, juntamente com o arroz, feijão e trigo, alimentos básicos para a mesa 

dos brasileiros, sendo estimulada sua produção pelo poder público, através de créditos 

especiais concedidos pelo PRONAF
80

 aos agricultores familiares. 

Os dados do IBGE e da SEPLAN sobre os municípios sergipanos de Brejo 

Grande, Canhoba, Cedro de São João, Laranjeiras, Neópolis, Pacatuba, Pirambu, São 

Cristóvão e Santana do São Francisco, já reportados no início deste capítulo III, demonstram 

que todos os municípios têm o feijão, o milho e a mandioca como culturas principais 

desenvolvidas pelos agricultores familiares da região. Em 2008, o IBGE aponta para o estado 

de Sergipe as lavouras temporárias de milho, mandioca e feijão com as seguintes quantidades 

produzidas: 584.786 toneladas, 509.739 toneladas e 22.255 toneladas, respectivamente. 

No que diz respeito à condição de propriedade da terra utilizada para realizar a 

plantação, 58,3 % dos entrevistados laboram em terras cedidas, 41,7% é proprietário e 

nenhum se declarou arrendatário. Com relação aos que trabalham em terras cedidas, os 

entrevistados falaram que utilizam pequenos lotes, geralmente 3 tarefas, de fazendas da 

região. Os proprietários destas fazendas às vezes trocam o direito de uso do pequeno lote pela 

ajuda na plantação de capim para o gado ou em plantações maiores em épocas de produção e 

colheita. 

A situação de não propriedade da terra trabalhada por parte de número expressivo 

de entrevistados demonstra a clara necessidade de mais projetos de assentamentos no estado 

de Sergipe em relação à reforma agrária. O empréstimo da terra para o trabalho da agricultura 

leva o trabalhador rural a depender das benesses do proprietário, tendo que se submeter às 

suas exigências, principalmente em época de eleição que têm de votar em candidatos apoiados 

pelo fazendeiro.  

A Secretaria de Estado da Agricultura e Reforma Agrária do Estado de Sergipe, 

divulgou em recente nota que desde 2003 mais de 9.800 famílias foram beneficiadas com a 

reforma agrária. A Secretaria aponta dados de 2008 com 639 famílias beneficiadas e em 2009 

o número passa para 1.404 famílias assentadas em 28 projetos de assentamentos, 

representando, portanto, um aumento de 119% em relação ao ano anterior. 

Segundo informações do INCRA (2010), está em processo de aquisição pelo 

governo do estado de Sergipe e governo Federal a Fazenda Santa Terezinha, localizada no 

                                                
80

 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar– PRONAF é um programa do Governo 

Federal criado em 1995, com o intuito de atender de forma diferenciada os mini e pequenos produtores rurais 

que desenvolvem suas atividades mediante emprego direto de sua força de trabalho e de sua família.  
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Povoado Capim Grosso, em Canindé do São Francisco. Com área de 937,17 hectares vai 

assentar 35 famílias, no valor total de R$ 2.060.106,67 em investimentos. Umburana, 

Tabuleirinho e Santa Terezinha são fazendas adquiridas pelo governo para implantação de 

colônias e cooperativas agrícolas no Alto Sertão Sergipano. 

Nesse sentido, há de se reconhecer que as iniciativas de reforma agrária neste 

estado existem e têm sido crescentes ao longo dos anos, mas ainda são insuficientes para 

resolver o problema da agricultura familiar, uma vez que sem propriedade fica inviabilizada a 

sustentabilidade econômica dos trabalhadores rurais que têm dificuldade de acesso a créditos 

disponibilizados pelo poder público Federal e Estadual. 

A pobreza no estado de Sergipe alcança um patamar de 47,80% segundo pesquisa 

do orçamento familiar (IBGE, POF, 2002, 2003), a menor do nordeste que  no total aponta 

49,4% de linha de pobreza, sendo 60% na área rural. 

Diante do que foi apresentado, os trabalhadores rurais sergipanos se configuram 

como mulheres e homens que vivem da lavra da terra. Terras que não lhes pertencem e que 

são cedidas pelos latifundiários dos municípios em que residem para a cultura de produtos que 

somente são suficientes para o consumo próprio e de suas famílias. Eles vivem da lide diária 

de se deslocarem de casa para o campo, seja a pé, em lombo de animal ou carroça. Faça sol ou 

chuva, a família trabalha, pois todos são importantes para o resultado final da produção. 

Por viverem em um estado pequeno, ainda com muitas dificuldades em 

proporcionar ao homem do campo melhores condições de saúde, educação, trabalho, etc, os 

trabalhadores rurais necessitam da proteção previdenciária para melhorar suas vidas e 

sobreviverem com mais dignidade, principalmente nos infortúnios como a velhice e a doença.  

No entanto, a Previdência Rural é uma política pública com regras rígidas e 

determinadas que, para ser concretizada, exige do trabalhador rural uma série de atitudes e 

comportamentos os quais demandam tempo e conhecimentos que não possuem, mas que 

precisam requerer junto ao INSS.  

O INSS, órgão do governo federal, vinculado ao Ministério da Previdência Social 

é o gestor da política previdenciária e tem por finalidade legal promover o reconhecimento do 

direito ao recebimento de benefícios por ela administrados, assegurando o gerenciamento dos 

pagamento e a manutenção dos benefícios. 
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3.4 O INSS como gestor da política previdenciária 

 

 

O INSS é um órgão federal dirigido por um Presidente e cinco Diretores. Tem 

uma estrutura organizacional complexa formada pelo gabinete da presidência, órgãos 

seccionais, órgãos específicos singulares,  unidades e órgãos descentralizados.  

Os órgãos seccionais são a Procuradoria Federal Especializada; Auditoria-Geral; 

Corregedoria-Geral; Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística; Diretoria de Recursos 

Humanos. Órgãos específicos singulares são Diretorias de Benefícios, Saúde do Trabalhador, 

e de Atendimento. As unidades e órgãos descentralizados compreendem as Superintendências 

Regionais (DF, MG, PE, SC e SP), Gerências-Executivas, Agências da Previdência Social 

(APS), Procuradorias-Regionais, Procuradorias-Seccionais, Auditorias-Regionais, e 

Corregedorias-Regionais.  

O INSS dispõe de uma estrutura de atendimento ao público, distribuída por todo 

território nacional composta de unidades físicas específicas, cujas funções são determinadas 

de acordo com as atividades que desenvolvem: habilitação, concessão ou manutenção de 

benefícios, realização de exames médico-periciais, atendimento aos inscritos no programa de 

reabilitação profissional, dentre outras.  

O atendimento presencial para os principais serviços prestados nas unidades de 

atendimento do INSS é efetuado mediante agendamento prévio, com dia e hora marcados, 

através da central de teleatendimento 135, via internet ou através de uma unidade mais 

próxima do município em que reside o segurado.  

A Central 135 presta os seguintes atendimentos: orientação e informação, 

agendamento do atendimento de aposentadoria, Benefício Assistencial (BPC), simulação de 

contagem do tempo de contribuição, salário-maternidade; requerimentos de benefícios, pedido 

de prorrogação, marcação de perícia médica inicial, pedido de reconsideração e perícia 

médica de auxílio-doença com duração de 2 anos. Ainda, é possível solicitar a inscrição junto 

à Previdência Social. 

Além disso, a central 135 (PREVfone) entra em contato com o usuário para 

confirmação de comparecimento aos agendamentos e realização da pesquisa de satisfação. 

A estrutura organizacional do INSS, disciplinada pelo Decreto no 5.870, de 8 de 

agosto de 2006, contempla Gerências Regionais, Gerências-Executivas, Agências da 

Previdência Social (APS), Auditorias e Corregedorias Regionais, Procuradorias Regionais e 

Seccionais, bem como as Agências de Benefícios por Incapacidade e de Atendimento de 
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Demandas Judiciais. As competências dessas unidades são detalhadas na Estrutura 

Regimental do INSS, aprovada pela Portaria no 26, de 19 de janeiro de 2007. 

A rede de atendimento ao público da Previdência Social é composta por unidades 

de atendimento fixas e móveis. Atualmente, o INSS dispõe de 100 gerências executivas e 

1.217 agências da previdência social (APS), sendo 1.142 fixas e 75 móveis (PREVmóveis, 

com 69 carros e 06 barcos), distribuídas por todo o território nacional. 

Em Sergipe, o INSS possui um corpo funcional com 461 servidores e 13 

procuradores. Sua estrutura é composta por uma Gerência Executiva, PREVcidade, duas 

auditorias regionais, uma procuradoria seccional e dez agências (APS). A Gerência Executiva 

de Sergipe, tem a função de gerenciar, supervisionar, organizar e comandar a execução das 

ações das Agências da Previdência Social (APS), assegurar o controle social, em especial por 

meio da manutenção dos Conselhos de Previdência Social.  

O PREVcidade é uma unidade de atendimento do INSS, instalada em parceria 

com as prefeituras, com o objetivo de oferecer os serviços previdenciários à população de 

municípios onde não existem agências da Previdência Social. Assim, o cidadão não precisará 

percorrer longas distâncias para fazer um pedido de benefício, ou mesmo para se inscrever no 

INSS. As unidades funcionam como uma micro-agência, com sistema informatizado operado 

por um servidor da prefeitura, treinado pelo INSS, cuja principal função é receber 

documentação, iniciar processos de solicitação de benefícios e remetê-los à agência mais 

próxima. O ex-ministro da Previdência Social Amir Lando destaca o alcance social deste 

programa: “Com o PREVcidade, acabam os deslocamentos desnecessários e onerosos [...], 

estima-se que a pessoa beneficiada passe a economizar mais de R$100,00 com passagens de 

ônibus e outros gastos” (ANASPS, 2005, p. 100). 

As auditorias têm como atribuição regimental a avaliação dos controles internos, a 

identificação de riscos e subsidiar a direção do INSS com informações e resultados dos seus 

trabalhos. 

Em 2008 (AEPS, 2008), foram auditados 100 setores da área de benefícios do 

INSS. Foram constatados indícios de irregularidades em 6,1 mil benefícios, 84% da clientela 

urbana e 16% da clientela rural, havendo uma redução de 68,2% na quantidade destes 

indícios, quando comparada com 2007. Na clientela urbana, as espécies de benefícios com 

maiores indícios de irregularidade foram os benefícios assistenciais (BPC), as aposentadorias 

por tempo de serviço e os auxílios-doença, com, respectivamente, 43,5%, 11,5% e 11,3% do 

total. Na clientela rural, há indícios de irregularidade principalmente nas aposentadorias por 
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idade, nas pensões por morte e nos auxílios doença, cujas participações no total foram de 

43,5%, 21,8% e 15,1%, respectivamente. 

Este trabalho de combate a fraudes tem a participação do INSS, Ministério 

Público Federal - MPF e Polícia Federal – PF que têm atuado principalmente nos Estados que 

mais apresentam vulnerabiliade no sistema e, portanto, maior número de fraudes. Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, 

Paraná, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Maranhão, são os Estados que mais desviam verba 

previdenciária. (ANASPS, 2005, p. 136) 

No âmbito das procuradorias, estas representam judicial ou extrajudicialmente o 

INSS e as instituições de que seja mandatário ou com as quais mantenha convênio.  

As APS‟s são responsáveis pela inscrição do contribuinte, para fins de 

recolhimento, bem como pelo reconhecimento inicial, manutenção e revisão de direitos ao 

recebimento de benefícios previdenciários e ampliação do controle social.  

Benefícios previdenciários consistem em prestações pecuniárias pagas pela 

Previdência Social aos segurados ou aos seus dependentes de forma a atender a cobertura dos 

eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; maternidade; salário-família e auxílio-

reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; e pensão por morte do segurado, 

homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. 

Em Sergipe as APS‟s  estão localizadas nas cidades de Aracaju (2 unidades), 

Estância, Itabaiana, Lagarto, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Propriá, São Cristóvão e 

Tobias Barreto. Cada APS atende aos segurados de vários municípios próximos, conforme 

tabela abaixo, 

 

Quadro 3 - Sergipe: Sede das Agências da Previdência Social - APS‟s, por 

municípios atendidos 

SEDES DAS APS‟s MUNICÍPIOS ATENDIDOS 

 

 

Aracaju 

Aracaju, Barra dos Coqueiros, Capela, 

Carmópolis, Divina Pastora, General 

Maynard, Itaporanga D‟ajuda, Japaratuba, 

Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do 

Socorro, Pirambu, Riachuelo, Rosário do 

Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro, 

Siriri. 

 

Estância 

Estância, Arauá, Boquim, Cristinápolis, 

Indiaroba, Pedrinhas, Santa Luzia do Itanhy, 

Tomar do Geru, Umbaúba. 

 

Itabaiana 

Itabaiana, Areia Branca, Campo do Brito, 

Carira, Frei Paulo, Macambira, Malhador, 

Moita Bonita, Nossa Senhora Aparecida, 
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Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São 

Domingos, São Miguel do Aleixo.  

Lagarto Lagarto, Riachão do Dantas, Salgado, Simão 

Dias. 

Neópolis Neópolis, Brejo Grande, Ilha das Flores, 

Japoatã, Pacatuba, Santana do São Francisco,  

 

Nossa Senhora da Glória 

Nossa Senhora da Glória, Canindé, Cumbe, 

Feira Nova, Gracho Cardoso, Monte Alegre, 

Nossa Senhora das Dores, Poço Redondo, 

Porto da Folha. 

 

 

Propriá 

Propriá, Amparo do São Francisco, 

Aquidabã, Canhoba, Cedro de São João, 

Gararu, Itabi, Malhada dos Bois, Muribeca, 

Nossa Senhora de Lourdes, São Francisco, 

Telha. 

São Cristóvão São Cristóvão 

Tobias Barreto Tobias Barreto, Itabaianinha, Poço Verde. 

Fonte: MPS, 2010 

Elaboração própria 

 

Esta organização do INSS em Sergipe, conforme informação do técnico de seguro 

social e chefe da Seção de Reconhecimento Inicial de Direitos, Sr. Fábio Carvalho Silva,  

iniciou-se em 1991 com a publicação das leis 8.212 e 8.213. Estas leis regulamentaram o 

artigo 195, § 8º da CF de 1988 que preconizou a ampliação dos direitos sociais e introduziu o 

trabalhador rural que exerce atividades em regime de economia familiar como segurado 

especial. 

O representante do INSS entrevistado informou que, assim que foram publicadas 

as leis, sua aplicação foi imediata e cumprida simultaneamente pelo INSS em todo o Brasil, 

pois o órgão prima pela igualdade de procedimentos. A partir de então, o INSS não pode mais 

pagar benefícios inferiores a um salário mínimo, sendo assim, os trabalhadores rurais foram 

beneficiados. O entrevistado acrescentou que o INSS pagou as diferenças aos trabalhadores já 

aposentados ou a seus dependentes que recebiam menos que um salário mínimo, retroativos 

desde a data da publicação da CF/88.  

Historiando o processo de implantação dos benefícios rurais em Sergipe, o 

entrevistado informou que logo no início pouca coisa mudou. As leis estavam muito recentes 

e não houve uma explosão de requerimentos. Mantiveram-se os mesmos números de agências 

até 1997 quando foi inaugurada a APS em Neópolis. “O fato foi que a Constituição 

demandou, mas foi se incorporando aos poucos”. (Fábio C. Silva – representante do INSS) 

No final da década de 1990 é que a demanda começa a aumentar. A legislação foi 

alterada em relação a alguns documentos exigidos para o requerimento administrativo e o 
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INSS passou a ter mais atribuições. Antes, quem homologava a declaração de que se tratava 

de trabalhador rural era o Ministério Público, depois passou a ser do sindicato rural e, 

finalmente, passou para o INSS.  

Em relação à forma de divulgação para os trabalhadores rurais sobre os novos 

direitos previdenciários, o entrevistado informou que sempre existiu um trabalho de parceria 

do INSS com os sindicatos rurais, com a FETASE e com outras organizações que também 

passaram a se interessar pela concretização da norma constitucional, inclusive há empresas 

conveniadas na parceria. O INSS nunca fez restrições. Acrescenta que no início, as 

Assistentes Sociais do INSS faziam muitas palestras, o corpo técnico saia divulgando o direito 

e os documentos necessários para requerer os benefícios. 

Por volta do final dos anos noventa, o entrevistado não soube precisar se em 1998 

ou 1999, foi iniciado um programa chamado Programa de Estabilidade Social - PES. Naquela 

época se falavam muito em estabilidades econômica, social, administrativa, política e o 

pessoal não tinha se ligado ainda que havia uma legião de marginalizados da Previdência 

Social que não tinham acesso ao serviço pelo fato de não contribuírem; então foi criado este 

programa com o objetivo de divulgação de informações previdenciárias que posteriormente 

foi transformado em Programa de Educação Previdenciária - PEP.  

O PEP organizou palestras em escolas, empresas, casa da doméstica e outras 

entidades. Inclusive, foram feitas até peças de teatro encenando o procedimento para os 

agricultores familiares requererem os benefícios.  

Em relação à FETASE e aos sindicatos rurais, o PEP tinha o objetivo maior de 

atualização de seus representantes, pois eles vinham há muito tempo acompanhando todo o 

processo de discussão e implantação da Previdência Rural. O entrevistado afirmou que até 

hoje o INSS trabalha com divulgação de direitos previdenciários. 

O entrevistado esclareceu que, no ano de 2008, teve uma mudança relevante na lei 

8.212/91 em relação aos segurados especiais. Desta forma, ele foi convidado para ir à 

FETASE e aos sindicatos rurais de muitos municípios sergipanos a fim de explicar as 

alterações da lei. Acrescenta que o INSS tem esse compromisso de repassar aos trabalhadores 

rurais e seus líderes sindicais qualquer alteração nos procedimentos para requerimento dos 

benefícios. 

Segundo o entrevistado, o INSS realizou reuniões em julho de 2005, em todo o 

Brasil com todas as representações sindicais rurais e federações com o “objetivo de unificar a 

linguagem e desfazer mitos, para que as pessoas entendessem toda a fisiologia e mecanismos 

de acesso aos benefícios” (Fábio C. Silva – representante do INSS). Dessa forma, 
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complementa o entrevistado, é que “o INSS se arvora como autarquia que tem como atividade 

fim reconhecer, manter e revisar os benefícios previdenciários do regime geral e faz com o 

respaldo da lei, respeitando o princípio da legalidade” (Fábio C. Silva – representante do 

INSS). Assim, os treinamentos servem para dizer a verdade e divulgar claramente tudo, sem 

qualquer omissão dos direitos, dos tipos de benefícios, documentos necessários para o 

requerimento e outras informações úteis. 

No que diz respeito aos atendimentos nas APS‟s localizadas em alguns 

municípios do estado de Sergipe, principalmente no primeiro contato do trabalhador rural com 

o INSS, o entrevistado declarou que a forma do primeiro atendimento variou um pouco ao 

longo do tempo, pois desde 1991 o INSS tem um histórico de atendimento no interior do 

estado. Acrescenta que, desde o início, o elo do INSS sempre foi com os sindicatos rurais, 

pois geralmente eram neles que os trabalhadores rurais realizavam seus primeiros contatos, só 

indo ao INSS quando persistiam dúvidas. “Isso não tem nada de ilegal, os sindicatos têm 

também este papel” (Fábio C. Silva – representante do INSS). O que acontece, afirma o 

entrevistado, alertando que é uma visão bem pessoal,  

 

É que os sindicatos têm um espaço e vão perdendo este espaço porque todas 

as pessoas querem alcançar o benefício, mas o benefício tem dois grandes 

atrativos: o primeiro é a redução da idade, e o segundo é o caráter não 
contributivo direto, então isso gera uma atração muito grande nas pessoas 

fazendo com que, infelizmente, pessoas de outras áreas (ele quer dizer outras 

profissões) tentem migrar para esta área (rural). Então, os sindicatos 
tentaram se impor, não sei de que forma, cobrando...não sei, ou só 

orientando quem trabalhava na área, assim, o sindicato terminou sem poder 

atender à todos, aí as pessoas passaram a procurar advogados e os advogados 

passaram a entrar no sindicato, que não mais intermedia. Nos municípios, 
(os advogados) fazem propagandas de reuniões através de carros de som. 

Mas, via de regra, as pessoas que realmente trabalham na terra procuram o 

sindicato, esta é a regra mais comum. (Fábio C. Silva – representante do 
INSS) 

 

Atualmente, os trabalhadores rurais podem ter seu primeiro atendimento através 

do acesso direto ao INSS de duas formas: a primeira é pessoalmente procurando a agência da 

previdência de sua cidade ou da cidade mais próxima, ou através do PREVfone, canal  135, 

que permite o agendamento do dia, hora e local para apresentação da documentação. 

O agendamento prévio tem a vantagem de garantir o direito desde o dia em que 

agendou, é a chamada Data de Entrada do Requerimento – DER. Desta forma, sendo o 

benefício concedido, o segurado recebe o pagamento como se tivesse sido aprovado desde o 

dia em que telefonou. O telefone hoje é um mecanismo de contato essencial. Outra vantagem 
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do uso do PREVfone é que, na prática, não tem jurisdição, ou seja, a pessoa de qualquer lugar 

do estado liga e agenda a entrevista.  

A jurisdição compreende a competência que cada APS tem de atender o segurado 

residente em determinado município, conforme quadro acima que demonstra os municípios 

abrangidos pelas APS‟s. Tem uma seção na Gerência Executiva de Sergipe, em Aracaju, só 

para cuidar do atendimento. O INSS já normatizou a jurisdição e se justifica, pois, 

 

Não tem por que uma pessoa que reside em Porto da Folha querer dar 

entrada longe de sua cidade. É um desconforto geográfico pela distância, é 
um desconforto pela manutenção do benefício, pois o pagamento vai se dar 

em uma rede bancária distante do município dela. (Fábio C. Silva – 

representante do INSS)  

 

Além da prova material exigida no ato da entrega da documentação, há entrevistas 

realizadas pelos técnicos do INSS com o trabalhador que está requerendo o benefício e com as 

testemunhas que vão comprovar sua atividade laboral e o tempo de exercício. Sobre este tema 

o informante esclareceu que as entrevistas são feitas pelo servidor que recebeu a 

documentação. A entrevista com o trabalhador rural é procedimento obrigatório. É norma 

interna. A necessidade de ouvir as testemunhas depende do funcionário que está atendendo, é 

prerrogativa do servidor optar ou não por ouvir as testemunhas. Normalmente o servidor 

recebe a documentação, ouve as declarações do trabalhador rural e só marca para ouvir as 

testemunhas em caso de dúvidas.  

No ato do atendimento, o trabalhador rural deve trazer a documentação exigida no 

art. 106 da lei 8.213/91
81

. Com relação à prova material há dois momentos: até a vigência da 

Instrução Normativa - IN n
o
. 84/2003 não havia necessidade da prova material, bastava a 

declaração do sindicato dizendo que ele era trabalhador rural. A partir da IN n
o
. 95/2003 ficou 

                                                
81

 Art. 106 da Lei 8.213/91: A comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por 

meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que represente o 

trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; V – bloco de notas do 

produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 

de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como 

vendedor; VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de 

pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de 
recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da 

declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X 

– licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA.  
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determinada a necessidade de indício de prova material que corroborasse a declaração do 

sindicato.  

A partir desta alteração normativa, surgiram alguns problemas, pois para a 

declaração do sindicato ser aceita como prova material do exercício de atividade laboral em 

regime de economia familiar, o trabalhador rural teria que ter outros documentos que se 

somassem à declaração do sindicato. O INSS criou uma lista de documentos meramente 

exemplificativos que serviriam para corroborar a declaração do sindicato. Mas o trabalhador 

rural não tem por hábito juntar papéis. O procedimento, portanto, ficou mais burocrático. 

Em alguns casos, para facilitar a identificação como trabalhador rural e assim 

agilizar o procedimento administrativo, já que o trabalhador rural tem dificuldade com a 

prova material, o INSS adotou o procedimento, em alguns casos, de se fazer a observação das 

características físicas do trabalhador rural, ou seja, a análise da aparência.  

O entrevistado informou que este procedimento gerou alguns embates com a 

FETASE, pois quando o pedido do benefício não era aceito pelo INSS sob o fundamento de 

que o requerente não tinha aparência de trabalhador rural, a FETASE ou os sindicatos rurais 

contestavam dizendo que era discriminação. Então o INSS deixou de fazer a inspeção física, 

mas na justiça esse procedimento é comumente feito pelos juízes durante as audiências. 

Assim, se expressa o entrevistado, 

 

Aqui, se fizéssemos seríamos massacrados e atropelados. Já falei para eles 

(líderes sindicais) que o juiz faz e vocês não falam nada. Mas você sabe que 
a aparência influencia. Se fazemos entrevista com uma trabalhadora rural 

que tem unha cuidada e cumprida (...) pode haver pode, mas não é comum. 

Hoje a gente nem fala, mas no íntimo o servidor já toma mais cuidado e 

como a tomada de decisão tem certa discricionariedade,  não se descarta essa 
aparência. (Fábio C. Silva – representante do INSS) 

 

Em relação à tramitação do processo administrativo no INSS, o trabalhador se 

dirige a agência da Previdência Social mais próxima de sua residência, ou liga para a central 

de teleatendimento 135 e agenda a entrevista. No dia e local aprazados leva a documentação e 

é entrevistado pelo servidor que, quando necessário, solicita a ouvida de testemunhas. Após 

este procedimento inicial, o que se segue é a tramitação interna, que segundo o entrevistado, 

ocorre da forma a seguir descrita.  

O servidor que atende o requerente analisa a documentação, faz as entrevistas e dá 

sua conclusão. Sendo reconhecido o direito, o servidor alimenta o sistema, cadastra o 

trabalhador rural e escolhe o banco mais próximo de seu município para recebimento do 

benefício. Não há necessidade de passar pela chefia. O servidor tem autonomia para isso. Se 
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negado, o INSS manda uma carta ao trabalhador rural informando o motivo. O trabalhador 

rural tem trinta dias para recurso à Junta de Conciliação e Julgamento - JCJ contados da data 

do AR- Aviso de Recebimento do Correio. Então, o trabalhador retorna à agência do INSS 

que o atendeu, preenche um formulário de recurso e aguarda. O resultado também vai pelo 

correio. O recurso também pode ser feito sem precisar preencher o formulário, basta levar o 

recurso já escrito e entregar na agência do INSS.  

O sistema de recurso do INSS é composto de 28 Juntas de Recursos e 3 Câmaras 

de Julgamento. As Juntas funcionam como primeira instância administrativa e tem pelo 

menos uma em cada estado. As Juntas são compostas de quatro representantes chamados 

conselheiros: um representante dos empregadores, um representante dos empregados e dois 

representantes do INSS. É distribuído o processo contendo o recurso do trabalhador rural para 

um relator e agenda-se pauta para julgamento. Algumas matérias ainda cabem recurso para 

Câmara de Julgamento. Este recurso pode ser impetrado tanto pelo requerente quanto pelo 

INSS. As Câmaras têm mesma estrutura que as Juntas de Recursos. A decisão é também 

informada ao interessado pelo correio, com Aviso de Recebimento - AR.  

Questionado sobre a grande demanda de processos nos Juizados Especiais 

Federais, resultante de indeferimentos administrativos no INSS, inclusive a esmagadora 

maioria com decisões judiciais favoráveis, o entrevistado esclareceu que o número de 

requerimentos aumentou a partir de 2000. Nesta época, foi criado o serviço de atendimento 

móvel nos locais onde não tinham agências do INSS. Foi montado um carro do INSS que 

funcionou até 2003. “Ficávamos uma semana no local. Informávamos a comunidade com 

antecedência. O sindicato já se articulava, a prefeitura, a igreja, todos contribuíam”. (Fábio C. 

Silva – representante do INSS) 

A partir de 2003, houve a realização de concurso público para admissão de novos 

servidores do INSS, o que aumentou o quadro funcional permitindo um maior número de 

atendimento nas APS‟s. Além do que a população cresceu e envelheceu, consequentemente 

passaram a haver mais pedidos de benefícios previdenciários. Reflete o entrevistado, 

 

Não sei lhe dizer se aumentou o número de indeferimentos. Não há como 

comparar. Só lhe digo que a gente não tem nada que foge do trivial. Agora, 

se há um grande número de benefícios indeferidos injustamente....não sei; 
não estou dizendo que tenha, mas a administração e os servidores estão 

muito pressionados por leis, regulamentações internas, atos normativos, 

portarias. Além de tudo isso, estamos sendo avaliados pela Controladoria da 
União,  Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, Defensoria Pública da 

União, Ministério Público Federal. Estes são externos (órgãos), os que eu 

lembro agora. Não só em busca de fraudes. Aqui (em Sergipe) praticamente 
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não tem denúncias de fraudes mas, todo lugar tem problemas. Também para 

acompanhar e monitorar a atividade do servidor temos setores internos como 

o controle operacional de benefícios. Com o elevado número de pagamentos 
têm-se como avaliar e verificar as fraudes, que já ocorreram. Eles monitoram 

números. (Fábio C. Silva – representante do INSS) 

 

No judiciário, acrescenta o entrevistado, não tem tanta fiscalização. Também, o 

conjunto probatório é maior. Tem análise de documentação que o INSS não aceita na seara 

adminisstrativa e na Justiça é considerada como início de prova material. Também, são 

ouvidos os trabalhadores rurais, as testemunhas, bem como há possibilidade de inspeção 

judicial
82

. Opina o entrevistado, 

 

A decisão do juiz pode levar em conta o caráter social do benefício, um 

monte de opções e nós aqui não temos. Então, por isso, talvez, a gente tenha 
alguns benefícios sendo indeferidos e quando chega na Justiça agente acaba 

fazendo acordo. Também, tem documentos que o requerente só mostra na 

Justiça quando é orientado pelo advogado. Há também casos de erro do 

servidor, mas são raros.  (Fábio C. Silva – representante do INSS) 

 

Diante do que foi exposto, conclui-se que toda essa “via crucis” do trabalhador 

rural para conseguir um benefício previdenciário, não o permite caminhar sozinho. Assim, 

surgem os sindicatos rurais, entidades importantes no processo de conquista e efetivação do 

direito previdenciário. 

 

 

3.5 Sindicatos rurais: um aliado importante 

 

 

Os Sindicatos brasileiros fazem parte da história de concretização de direitos 

sociais. Eles desempenharam importante papel nos debates para elaboração da nova carta 

constitucional. Os movimentos sindicais, como os do ABC paulista, CUT, CGT, MST e 

partidos como o PT e PC, foram importantes nas decisões que culminaram com a CF/88. 

A Constituição Federal de 1988, artigo 8º, II, consagrou a unicidade sindical, 

vedando a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de 

                                                
82 Inspeção Judicial é a possibilidade legal que tem o juiz da causa de observar a aparência física do trabalhador 

rural a fim de formar sua convicção. Artigo 35 da Lei 9.099/95,  dispõe acerca da prova técnica realizável no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis: Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de 

sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Parágrafo único. No curso da audiência, 

poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar 

que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. 
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categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, tendo o município como a 

referência de área mínima.  

A partir desta nova ordem social, a representatividade das categorias profissionais 

por sindicatos passaram a usufruir mais liberdade, rompendo com o modelo do 

corporativismo estatal inaugurado na década de 1930. O Poder Público ficou impedido de 

interferir na organização sindical com se fazia no período anterior a 1988, até então o 

Ministério do Trabalho além de ser o responsável pela autorização de criação de sindicatos 

podia até mesmo destituir diretores sindicais. 

Aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. 

Desde o final dos anos 1980, o número de sindicatos no país cresceu 

aceleradamente. O IBGE mostra dados em que entre os anos de 1987 a 2001, o número de 

sindicatos urbanos e rurais passou de 9.118 para 15.961. Sendo que os sindicatos de 

trabalhadores rurais apresentaram um crescimento bem menor, apenas 1.215 sindicatos rurais 

foram criados no período. Uma das justificativas encontradas para a inferioridade desta 

projeção é porque a repressão no campo é maior do que na cidade. 

O professor Eliano Sérgio A. Lopes, em estudo realizado sobre a história dos 

movimentos sociais em Sergipe, afirma que há poucos estudos sobre os movimentos sindicais 

no estado e que, 

 

[...]os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais de Sergipe datam de 1962 

e foram constituídos por  orientação da Igreja Católica, tendo à frente o 

arcebispo de Aracaju Dom José Vicente Távora. Entre 1964 e 1974, o 
movimento sindical de trabalhadores rurais no estado passou por inúmeras 

crises e dificuldades, originadas pela interferência do Ministério do Trabalho 

na vida sindical, chegando inclusive o mesmo a intervir na FETASE durante 
alguns anos. Cessada a intervenção, houve uma retomada da criação de 

novos sindicatos a partir de 1971, de modo que em 1985 os STR‟s já 

estavam operando em 71 dos 75 municípios sergipanos. (LOPES, 2010) 

 

Os movimentos sociais no campo em Sergipe tiveram atuação importante e 

contribuíram para as conquistas de direitos e benefícios como a reforma agrária no estado, a 

minimização dos efeitos da seca, criação de cooperativas agrícolas, acesso a crédito 

fundiário, instalação de projetos de irrigação e outros. De acordo com Lopes (2010), das 

estratégias de lutas construídas pelos trabalhadores rurais, entidades de apoio, aliados e 

mediadores em Sergipe as ocupações de latifúndios e de prédios públicos, notadamente do 

INCRA foram as mais eficazes.  



135 

 

Em Sergipe, os sindicatos rurais têm papel fundamental na conquista pelo 

benefício previdenciário. A pobreza dos trabalhadores rurais dificulta seus deslocamentos 

para os municípios onde estão localizadas as agências da Previdência Social, o analfabetismo 

não permite que entendam as regras previdenciárias, a dificuldade de juntar toda a 

documentação comprobatória de sua atividade rural, e tantos outros problemas, fazem dos 

sindicatos rurais um aliado importante. 

Nas entrevistas realizadas com o Sr. Ednilson de Souza França, militante sindical 

há aproximadamente oito anos, secretário do sindicato de Brejo Grande  e com o Sr. Ideildo 

Henrique de Oliveira, militante sindical há dezoito anos e presidente do sindicato dos 

trabalhadores rurais de Laranjeiras e, também, suplente de diretoria da FETASE, não restaram 

dúvidas quanto a veracidade da hipótese apresentada no presente estudo de que os sindicatos 

rurais ficaram mais fortalecidos  e valorizados diante do aumento do número de filiados que 

passaram a procurar o sindicato a fim de pedir orientação para dar entrada no pedido de 

benefícios no INSS. 

O sindicalista Ednilson de Souza França informou que gosta de estar envolvido 

com partidos políticos que representam os trabalhadores rurais e acredita que tem muito a 

contribuir pelo desenvolvimento das comunidades rurais. Acrescenta que já participou de 

várias reuniões com sindicatos rurais de outros estados objetivando estar mais atualizado a 

fim de orientar melhor os associados do sindicato do município de Brejo Grande.  

Todo o seu processo de conhecimento dos direitos dos trabalhadores rurais foi 

adquirido através de contatos com o INSS, com outros sindicatos rurais de dentro e fora do 

estado de Sergipe, FETASE e CONTAG. O sindicalista informa que houve várias reuniões 

em Laranjeiras promovidas pelo sindicato do município e pela FETASE a fim de orientar os 

trabalhadores rurais sobre os novos direitos previdenciários. Acrescenta que o trabalhador 

rural sindicalizado contribui mensalmente para ter acesso a vários serviços prestados pelo 

sindicato, como orientações previdenciárias, jurídicas, ajudas de custo para deslocamentos e 

para a compra de remédios.  

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Sergipe, fundada em 1962, é a 

maior organização sindical do meio rural sergipano. Congrega 74 Sindicatos, ou seja, todos os 

municípios sergipanos [exceto a capital Aracaju que não tem STR], representando 

aproximadamente 200 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais. Foi uma das Federações 

Estaduais a participar na consolidação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura - CONTAG, a maior organização de trabalhadores (as) rurais da América Latina. 

Os cinco primeiros Sindicatos de Trabalhadores Rurais que deram origem a FETASE foram 
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os localizados nos municípios de Nossa Senhora da Glória, Aquidabã, Simão Dias, Nossa 

Senhora das Dores e Itaporanga D‟Ajuda. 

A FETASE tem contribuído desde a sua fundação com a ampliação e o 

fortalecimento da organização e representação sindical no meio rural de Sergipe. Tem 

projetos voltados para o trabalhador rural, a trabalhadora rural e para os jovens. Através de 

reivindicações e mobilizações propõe políticas sociais e agrícolas diferenciadas, direitos 

trabalhistas e sociais que resgatem a área rural, preservação do meio ambiente, dentre outros. 

A participação dos trabalhadores rurais nas reuniões dos STR ainda é baixa para o 

número de trabalhadores rurais existentes no estado. Em Brejo Grande o sindicalista observa 

que há falta de interesse da grande maioria que só busca o sindicato quando precisa de algum 

tipo de benefício previdenciário, principalmente a aposentadoria ou, quando quer crédito do 

PRONAF e aquisição de sementes. “Eu digo a eles: vocês só chegam na hora da precisão”. 

(Ednilson de S. França – sindicato de Brejo Grande) 

De acordo com este informante, uma quantidade enorme de verba volta para o 

governo por falta de organização dos STR‟s de Sergipe e de participação dos trabalhadores. 

Há poucas mulheres nos sindicatos, informa o sindicalista, assim, ele opina que deveria existir 

uma “cota para mulheres” assumirem cargos nos sindicatos a fim de ampliar a participação. 

Desta feita, os trabalhos de conscientização contra a discriminação e desigualdade das 

mulheres teriam melhores resultados. 

O entrevistado declarou que a falta de emprego para os jovens da zona rural de 

Brejo Grande, assim como em praticamente todos os municípios do estado, tem os levado à 

busca de drogas e bebida. As famílias rurais não têm a própria terra para plantar e isso 

provoca a saída dos mais jovens para as áreas urbanas, para Aracaju ou outras cidades que 

ofereçam oportunidades de emprego. Isso piora a situação da família, pois restam os velhos e 

doentes que já não conseguem mais trabalhar na terra e ficam sem a ajuda de seus filhos que, 

muitas vezes, mesmo vivendo em outras áreas, também não conseguem renda suficiente para 

se sustentarem, quanto mais para ajudá-los. 

Na rizicultura sergipana o trabalhador foi substituído por máquinas, aumentando o 

desemprego. “O homem da cidade mata o homem do campo”. (Ednilson de S. França – 

sindicato de Brejo Grande) 

Brejo Grande é um município onde a atividade pesqueira predomina, as espécies 

mais pescadas são a pilombeta, o camarão e outras variedades de peixes como o tucunaré e a 

traíra. Tem muita gente pescando por falta de emprego. A situação é muito difícil para todos. 

As dificuldades dos pescadores são as mesmas dos agricultores, pois enfrentam a falta de 
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estrutura para trabalhar, a dificuldade de conseguir empréstimos devido a burocracia dos 

bancos, além de que a assistência técnica prestada pelos órgãos públicos são precárias e 

insuficientes. Também, no município há muitos negros da raça quilombola que vivem na 

comunidade Brejão dos Negros, que foram escravos e trabalharam na cana-de açúcar. Tem 

mais de 200 famílias que têm como principal atividade econômica o extrativismo de coco e 

mariscos oriundos da área de manguezal da região. 

O sindicalista informa que tem observado a melhoria na qualidade de vida das 

famílias após o recebimento da renda previdenciária. Geralmente os trabalhadores rurais 

reformam suas casas, alimentam-se melhor e passam a ter acesso a créditos no comércio da 

região e até em Aracaju, permitindo a compra de utensílios domésticos mais novos ou que 

ainda não possuíam. 

Outras modificações na vida social e familiar foram observadas pelo sindicalista:  

o aposentado passa a ter uma renda que o permite ajudar aos membros da família; passa a ter 

uma velhice mais saudável, prolongando sua vida, pois não precisa mais trabalhar; continua 

sendo provedor, chefe da casa e da família, devido a renda certa; passa a ter maior 

convivência em sua comunidade, melhorando a sociabilidade, os laços de solidariedade e o 

aproveitamento do lazer, além de que não tem necessidade sair do meio rural, uma vez que 

pode sustentar-se. Para a mulher que recebe a renda previdenciária a vida também melhorou 

na medida em que não depende mais do cônjuge ou dos filhos, ao contrário, passa a contribuir 

para o orçamento familiar. 

A melhoria esperada pelo sindicalista é a do valor do benefício que, para ele, 

ainda é pequeno, “deveria ser de 1,5 salários mínimos, pois no campo a vida é difícil pelo 

desemprego, então a maioria sustenta os filhos dos filhos”.(Ednilson de S. França – sindicato 

de Brejo Grande) 

Ideildo Henrique de Oliveira foi o segundo sindicalista entrevistado. Tem o ensino 

médio incompleto e fala muito bem sobre o sindicalismo rural de Sergipe. Afirma ser um 

pequeno produtor com terra própria e grande conhecedor das dificuldades do homem do 

campo. 

É ativo nas participações em reuniões do STR do município de Laranjeiras, pois é 

presidente e tem experiências de participação em vários outros STR de Sergipe e de 

federações de outros estados, cita que participou de reuniões nos STR dos municípios de 

Santa Rosa de Lima, Feira Nova, Rosário do Catete e Propriá, além das federações dos 

estados de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia. 
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O STR de Laranjeiras tem aproximadamente 1.800 sócios que contribuem com 

uma taxa de R$ 9,00. Este valor é utilizado para o funcionamento da estrutura sindical e para 

os serviços prestados, tais como: assessoria jurídica, remédios, transporte, óculos e outras 

ajudas. “O valor possibilita o sindicato a não mendigar aos políticos [...] se o sindicato recebe 

mais, ajuda mais”. (Ideildo Henrique de Oliveira – Sindicato de Laranjeiras) 

O sindicalista declara que a CONTAG enviou técnicos e assessores para Sergipe a 

fim de demonstrar as regras previdenciárias, exigências do INSS e a forma do procedimento 

administrativo para requerimento de benefícios. Em Laranjeiras faziam-se reuniões com os 

trabalhadores rurais interessados mensalmente aos domingos, foram recadastrados todos os 

trabalhadores rurais acima de dezesseis anos e nas reuniões eram tiradas as dúvidas. As 

mulheres sofrem mais para se aposentar, elas praticamente não têm documentação como 

trabalhadoras rurais, suas provas, quase sempre, são as mesmas do marido e/ou do pai. 

A partir de 2000, informa o sindicalista, os pedidos de benefícios rurais 

aumentaram muito em todo o estado, principalmente com a chegada, em 2004, de escritórios 

de advocacia especializados na área previdenciária. Estes passaram a dar suporte aos STR. 

Com a nova política previdenciária, as famílias beneficiadas passaram a ter mais 

eletrodomésticos, melhor alimentação, possibilidade de reformar suas casas, e outras 

melhorias, tais como “mais dias de vida”, permanência em seu local de origem, podem ajudar 

a outros membros da família. O dinheiro certo todo mês facilita a vida do trabalhador, “ele 

não passa fome, passa dificuldade”. (Ideildo Henrique de Oliveira – Sindicato de Laranjeiras) 

O trabalhador rural de Laranjeiras que já conseguiu se aposentar tem aproveitado 

o tempo livre e o dinheiro da aposentadoria para pequenos passeios na região e proximidades 

como na ilha do ouro, praias de Pirambu e Jatobá. Muitos trabalhadores aposentados 

continuam indo para a roça, é costume, “trabalham por costume e não porque têm que 

comer”. (Ideildo Henrique de Oliveira – Sindicato de Laranjeiras) 

Quanto ao INSS, o sindicalista declara que precisa haver melhoria em sua 

estrutura de atendimento, pois os servidores atendem com má vontade, dificultam em tudo, 

não são bem preparados e não têm segurança. “Eles não respeitam os trabalhadores rurais, não 

confiam” (Ideildo Henrique de Oliveira – Sindicato de Laranjeiras). Ademais, o INSS tem 

muito formalismo e excesso de burocracia.  

Dos trabalhadores rurais entrevistados, 75% afirmaram participar de reuniões nos 

sindicatos de seus municípios, justificaram que os funcionários dos sindicatos ajudam muito 

na hora de se aposentar providenciando toda a documentação, “pois agente se engancha muito 

na leitura” (José dos Santos, agricultor em Pirambu). Além da orientação para a aposentadoria 
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os entrevistados informaram receber do sindicato remédios, óculos e sementes. 67% 

declararam que obtiveram informações sobre os direitos previdenciários através do STR de 

seu município, os demais receberam informações de amigos já aposentados. Os trabalhadores 

rurais que declararam não participar de reuniões sindicais apontaram como causa o fato de 

não conseguirem entender o que se fala nos sindicatos.  

Desta forma, o benefício previdenciário é um sonho difícil de realizar. Os 

sindicatos rurais se somam para a concretização desse direito e para minimizar as dificuldades 

de acesso. 

 

 

3.6 Benefício previdenciário: do sonho à realidade 

 

 

No Brasil, fato reconhecido por todos os pesquisadores do tema, a Previdência 

Rural tem funcionado como uma política de garantia de renda mínima para o campo. O sonho 

dos trabalhadores e trabalhadoras rurais em receberem suas aposentadorias demonstra, de 

maneira insofismável, que a previdência social é a última esperança para que essas pessoas 

vivam a velhice com  maior dignidade. 

O processo para a obtenção do benefício nem sempre ocorre de forma célere. 

Quando o trabalhador rural comparece ao INSS a fim de requerer o benefício, a resposta do 

órgão leva, segundo os entrevistados, em média seis meses. Há casos muito mais rápidos de 

menos que 30 dias, mas é exceção. Quando há recusa do benefício pelo INSS por falta de 

comprovação de atividade rural, o trabalhador tem que se unir ao sindicato de seu município 

para providenciar mais documentação. Os gastos com certidões, registros e cópias oneram 

muito o procedimento administrativo. 

Após o recurso administrativo possível no INSS e quando não há mais alternativa 

para resolver o problema junto ao órgão, os sindicatos oferecem ao trabalhador rural 

advogados contratados para intentar ação judicial no Juizado Especial Federal competente. No 

caso de Sergipe há três varas do JEF localizadas nos municípios de Aracaju, Estância e 

Itabaiana, as quais têm suas respectivas competências em relação ao município em que reside 

o trabalhador rural. 

Na Justiça o processo também não é rápido o suficiente para dar fim à necessidade 

do trabalhador sem gerar sofrimentos e preocupações. 
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Ao ser distribuído o processo judicial, o trabalhador rural tem que ir à vara 

competente do seu processo para uma audiência de conciliação, instrução e julgamento com o 

juiz da causa. Durante a audiência ele é ouvido sobre especificidades de sua atividade laboral. 

Em regra, o juiz e o procurador do INSS realizam perguntas tais como a forma de plantar 

determinado produto, geralmente o milho e a macacheira por serem os produtos mais 

comumente plantados pelos agricultores de Sergipe, a época das chuvas na região em que 

reside, a forma de deslocamento para a roça, o tempo trabalhado, as pessoas com quem 

costumeiramente laboram, a propriedade da terra, o tamanho da área plantada, o resultado da 

produção, se contratam pessoas para ajudar e outras questões. 

Quando necessário para o convencimento do juiz, são ouvidas até três 

testemunhas trazidas pelos trabalhadores rurais para, após as respostas, serem comparadas 

pelo juiz com as já ouvidas do trabalhador rural durante a audiência.  

No JEF de Aracaju é comum que em 99% dos casos, a sentença judicial seja 

proferida na mesma hora da audiência e o trabalhador rural retorna para o seu município já 

sabendo se tem ou não direito ao benefício. 

Os advogados cobram em média 30%, à título de honorários advocatícios, do 

valor que o aposentado tem para receber de atrasados. Convém esclarecer que, em regra, o 

início do benefício é contado desde a data do requerimento administrativo no INSS. Ou seja, o 

tempo que ele teve que esperar para receber o benefício é transformado em pecúnia. 

Durante as entrevistas com os trabalhadores rurais ainda não aposentados (TAB), 

ficou demonstrado que há um otimismo muito grande pelo recebimento da futura renda. As 

expectativas e aspirações são muitas e a ansiedade e o medo da frustração estão estampados 

na face de cada trabalhador que comparece ao JEF de Aracaju. Todos reconhecem que 

aspiram melhorar de vida juntamente com sua família. 

Em relação aos bens materiais que pretendem adquirir a alimentação e os 

remédios são quase unanimidades. A reforma da casa ficou como terceira aspiração mais 

indicada pelos entrevistados. Nenhum deles declarou interesse em adquirir eletrodomésticos 

ou eletroeletrônicos, mesmo tendo esta opção como resposta no roteiro utilizado na entrevista. 

Outras mudanças na vida dos entrevistados na fase TAB foram apontadas. As 

mais comuns foram ajuda aos familiares [filhos e netos, principalmente] (100%), continuar 

trabalhado na terra (50%), descansar (30%), ajudar a criar os netos (20%), ter mais tempo em 

casa (17%), participar de eventos na comunidade [ex. grupo de idosos] (8%), não precisar 

mais de políticos (8%). 
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Os entrevistados na fase denominada de Trabalhadores Depois do Benefício 

(TDB), declararam ter adquirido mais e variados alimentos (100%), ajudado aos familiares 

filhos e netos (91%), reformado a casa (40%), adquirido televisão, som e DVD (17%) e 

realizado empréstimos bancários (17%). 

Todos os entrevistados desta fase informaram que nunca deixam o dinheiro do 

benefício rural em conta bancária. Levam tudo para casa. Eles levam em média, uma hora 

para irem e voltarem de suas residências aos bancos. Deslocam-se de ônibus, carro ou mesmo 

mototáxi.  

Extratos de entrevistas ilustram bem as opiniões pessoais dos trabalhadores rurais 

com relação ao benefício previdenciário, entre os quais se destacam os seguintes, 

 

“Acho que é bom demais, pois é certo. O pouco com Deus é muito.” (José Luiz 

dos Santos, agricultor em Pirambu) 

“O pobre com qualquer coisa se conforma”. (Domingos Lira Silva, agricultor em 

Neópolis) 

“Agora durmo sem pensar no dia de amanhã”. (Marli Pinheiro da Silva, 

agricultora em Santana do São Francisco) 

“O dinheiro, para falar a verdade, é do mercadinho.” (Manoel Adriano Martim, 

agricultor em Pirambu) 

“O dinheiro é micharia, só não vai pra roça depois de aposentado quem tá doente 

ou não tem família.” (Manoel Adriano Martim, agricultor em Pirambu) 

“É bom, é uma riqueza, agora como bem, antes pescava saburica no rio e groça no 

mar pra comer.” 

 

Finalmente, o sonho da aposentadoria rural vira realidade. A solidariedade entre 

os membros das famílias fica mais intensa, a mulher sente-se mais valorizada, o idoso passa a 

ter mais qualidade de vida, os sindicatos se fortalecem e são mais necessários. O INSS 

cumpre a lei, mas não é compreendido devido ao excesso de burocracia e ao atendimento 

insatisfatório de alguns servidores. A cidadania torna-se mais efetiva com a concretização dos 

direitos sociais previstos na Constituição de 1988. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir do final do século XX, devido aos grandes avanços alcançados pela 

ciência e tecnologia, o Estado brasileiro passou a sofrer grave desemprego, precarização das 

relações de trabalho, expansão da pobreza e aumento das desigualdades sociais nas cidades e 

no campo. Com esta nova configuração social, o Estado passou a ser o “grande tutor” [Brant 

de Carvalho, 2000, p. 14] na distribuição de bem-estar social para a população. 

Ao expandir seu papel na sociedade, o Estado passou a intervir na economia e na 

política, através do controle do equilíbrio financeiro abandonando as características de um 

estado ditador ou mínimo. Na esfera da cidadania, políticas públicas passaram a ser instituídas 

com o intuito de preservar a ordem social e a democracia, na busca pela promoção do 

desenvolvimento e do bem comum, como forma de legitimar sua intervenção. 

As sucessivas crises econômicas e sociais têm desafiado os vários governantes do 

Brasil, os quais vêm praticando ações assistencialistas e precárias na tentativa de amenizar 

problemas como a miséria e a fome. Se na zona urbana onde há mais oportunidades de 

empregos, maior número de escolas e de estabelecimentos de saúde, a população tem sofrido 

com as desigualdades, imagine na zona rural onde os problemas são ainda mais graves devido 

à desorganização econômica e social do setor rural brasileiro. 

O debate teórico iniciado neste estudo sobre o Estado, suas diversas formas de 

intervenção na sociedade e os fundamentos das políticas sociais criadas por ele, teve o fito de 

contribuir para o entendimento da realidade histórica do Brasil e compreensão da conjuntura 

atual no que diz respeito às mudanças evidentes no subsistema de proteção social do setor 

rural. 

Com a ampliação dos direitos sociais a partir de 1988, os trabalhadores rurais 

brasileiros que sobrevivem em regime de economia familiar, passaram a ter uma parte de seus 

problemas resolvidos diante da implementação da Previdência Rural trazida pela nova CF. No 

entanto, o caminho para a concretização do direito é longo e tortuoso. A burocracia 

institucional do INSS, as exigências legais e a dificuldade do homem e da mulher do campo 

provarem que efetivamente trabalham em regime de economia familiar, fazem, deste novo 

direito, um sonho que, quando torna-se realidade, provoca reflexos no microcosmo da unidade 

familiar e nas relações dos trabalhadores rurais com os sindicatos rurais e o INSS. 



143 

 

Com efeito, o aumento significativo da renda do trabalhador rural afeta sua vida 

de várias maneiras e, algumas delas, foram conhecidas através deste estudo tornando-se 

objeto de reflexões. 

Em Sergipe, um dos reflexos observados pelo presente estudo foi o da melhoria 

das relações entre os membros das famílias dos trabalhadores rurais e da ampliação da rede de 

solidariedade entre eles, favorecendo a preservação da unidade familiar. Na medida em que os 

idosos e doentes aposentados não precisam depender de seus filhos, pois têm renda para 

manter-se, eles se tornam provedores do lar favorecendo uma convivência mais tranquila e 

estável. 

Sabe-se que com a impossibilidade de trabalhar na terra pela incapacidade laboral 

advinda da idade avançada ou por alguma doença, o trabalhador rural termina deixando de 

cumprir com suas obrigações familiares. Sem renda não pode sustentar a si nem a sua família, 

passa a depender de seus familiares e amigos. Começa a viver de favor, morando tempos com 

uns e tempos com outros. Perde seu habitat, reduz sua auto-estima, afasta-se do convívio 

social. Em muitos casos é considerado “um fardo”. 

Ao criar uma renda mensal mínima de um salário mínimo fica demonstrado o 

interesse do Estado em proteger a família, seguimento vital para a manutenção da sociedade. 

Assim, a família continua preservada mesmo com o advento da inatividade do chefe da 

família. 

Neste sentido, conclui-se que a Previdência Rural se configura em uma política 

pública voltada para a proteção da instituição “família”, uma vez que não só o trabalhador 

rural idoso ou inválido é beneficiado, mas sim toda a família, refletindo, inclusive, na 

comunidade em ele está inserido, pois reduz a desagregação familiar, sociabiliza o idoso e 

estimula a solidariedade. 

A pesquisa de campo também revelou que o trabalhador rural aposentado torna-se 

arrimo da família diante da clara dificuldade dos jovens da família em conseguir emprego no 

campo que lhes garantam independência financeira e sustento. Os idosos aposentados 

acolhem seus filhos e netos dividindo a mesma moradia. Assim, a sobrevivência dos membros 

da família depende daquele que, em regra, não tem mais condições de produzir. Mas, por 

ocasião de receber uma renda previdenciária, continua mantendo sua unidade familiar e as 

novas que se sucedem com os casamentos dos filhos, uma vez que estas dispõem de um 

conjunto muito limitado de alternativas de renda que prejudicam a subsistência de seus 

membros. 
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O estudo revelou ainda que o afastamento do idoso de suas atividades na terra 

favorece uma velhice mais saudável e prolonga sua vida, permitindo a convivência 

multigeracional. Com a longevidade alcançada pelos idosos aposentados devido à melhoria da 

saúde, seja porque já não precisam trabalhar para sobreviver, ou porque passaram a poder 

comprar medicamentos adequados para suas patologias, ocorreram efeitos importantes no 

interior da família, permitindo a convivência prolongada entre as gerações. Os laços entre 

avós e netos ficam mais estreitos favorecendo a ajuda e cuidados mútuos. A proximidade das 

moradias ou a convivência na mesma unidade habitacional possibilita que os avôs e avós 

cuidem das crianças enquanto seus pais realizam o trabalho pesado na agricultura.  

Há que se destacar também que, com a aposentadoria o trabalhador rural passa a 

ter uma maior convivência em sua comunidade, melhorando a sociabilidade e permitindo o 

aproveitamento do lazer que, para muitos, têm sido uma oportunidade inédita, já que 

dedicaram toda a vida ao trabalho na agricultura e jamais tiveram antes oportunidades 

semelhantes. Reconhecemos que sua vida em comunidade passa a sofre alterações na medida 

em que o trabalhador rural favorecido com o benefício previdenciário diminui ou finda suas 

atividades na agricultura e passa a ter mais tempo para conviver na comunidade chegando 

muitas vezes a participar de atividades em grupos de idosos,viagens e atividades religiosas.  

Em Sergipe, muitos “clubes de idosos” foram criados nas zonas rurais, tanto por 

iniciativa de órgãos públicos quanto por instituições privadas e religiosas. Atividades 

culturais, recreativas e de lazer são o ponto alto destes grupos que buscam integrar o idoso, 

sociabilizá-lo e tornar sua vida mais ativa e atraente. No caso dos idosos da área rural, até pelo 

fato de muitos viverem afastados em suas propriedades, há certa dificuldade de acesso a esses 

serviços, mas a partir da aposentadoria rural o tempo disponível para o lazer é ampliado 

permitindo o deslocamento para o povoado mais próximo. 

Através do que foi verificado durante a pesquisa de campo, percebeu-se que os 

aposentados têm se engajado em grupos de idosos que promovem festas, atividades 

recreativas, artesanatos e até passeios, conforme relatou o representante do sindicato do 

município de Laranjeiras. O tempo livre e o dinheiro da aposentadoria permitiram a 

participação em pequenos passeios na região e proximidades como na ilha do ouro, praias de 

Pirambu e Jatobá. 

Quanto ao favorecimento da permanência do idoso no meio rural quando este 

passa a receber o benefício previdenciário, os dados encontrados neste estudo, por si só, não 

são capazes de confirmar tal hipótese, visto que a diminuição do êxodo rural é assunto 

complexo e depende de inúmeras variáveis e condicionamentos, sendo a renda previdenciária 
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apenas um dentre muitos. Contudo, algumas pesquisas demonstram, à exemplo das realizadas 

no Rio Grande do Sul, por Biolchi (2002), que a instituição da Previdência Rural também 

termina contribuindo para a redução do êxodo rural, principalmente dos idosos que, com a 

renda previdenciária, ainda que pequena, podem manter-se em seu local de origem. 

Assim, a permanência do trabalhador rural em sua comunidade melhora a 

qualidade de vida do idoso e de sua família, uma vez que o deslocamento para as áreas 

urbanas nem sempre representa uma boa alternativa, seja pelo alto custo de vida nas cidades, 

que fazem com que tenham que residir em favelas e periferias, quase sempre vulneráveis a 

violências e doenças, ou pelo afastamento de seus parentes e amigos. 

Outro reflexo da Previdência Rural encontrado na pesquisa de campo foi quanto 

ao papel da mulher. O presente estudo demonstra que ao receber o benefício a trabalhadora 

rural passa a ser também provedora da família, aumentando seu poder pessoal. Em entrevista 

realizada com a trabalhadora rural D. Oselina Bispo dos Santos, agricultora do município de 

Santana dos Frades, foi relatada sua história de vida que se resume em sofrimento, pois 

morava com o marido, este tentou lhe bater e ela saiu de casa com quatro filhos. Construiu 

uma casa de taipa, perto da roça, sem ajuda de ninguém. Declarou que quando receber o 

dinheiro da renda previdenciária fará uma casa de alvenaria e seus filhos poderão comer 

melhor, numa demonstração do poder que a renda previdenciária vai lhe dar. 

A influência positiva da Previdência Rural na vida das mulheres é inegável, pois o 

valor do benefício previdenciário tem conteúdo simbólico, uma vez que nunca haviam 

recebido remuneração pelos trabalhos realizados. Portanto, passam a ter contato com bancos e 

comércio na situação de titulares da renda. Esta renda pode ser originada de uma 

aposentadoria, pensão por morte ou salário-maternidade. Receber diretamente o dinheiro em 

seus nomes permite que decidam pessoalmente como gastá-lo, o que aumenta seu poder 

pessoal.  Há também uma alteração de papéis: de dependentes  dos companheiros, filhos ou de 

outros parentes ainda em idade ativa, passam a ser  provedoras e administradoras da renda, 

que em regra é a principal da unidade familiar, e que, na grande maioria das vezes, sustenta 

toda a família. 

Os impactos das conquistas da Previdência Social têm sido favoráveis para os 

trabalhadores e trabalhadoras rurais em diversos aspectos tais como: econômicos já que eles 

passam a participar do sistema financeiro, que proporciona mudanças na realidade rural e na 

vida dos agricultores, ampliação da cidadania, consciência de direitos, valorização do trabalho 

agrícola, desmistificação no relacionamento com autoridades, com órgãos públicos bem como 
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para a construção de novas relações de gênero na área rural, uma vez que as mulheres também 

passaram a ter direitos, a ter renda e a serem provedoras de suas famílias. 

Quanto aos sindicatos rurais, o estudo demonstrou que a Previdência Rural é 

importante, e que os STR ficaram fortalecidos e valorizados diante do aumento do número de 

filiados que passaram a procurar o sindicato a fim de receber orientações para dar entrada no 

pedido de benefícios no INSS. 

O relacionamento dos trabalhadores rurais de Sergipe com seus sindicatos 

apresentaram-se excelentes, eles reconhecem a importância do ente representativo e recorrem 

sempre que precisam de orientações sobre a previdência, mas também em busca de ajuda de 

transporte, medicamentos, óculos, sementes, informações sobre empréstimos e outros. 

O INSS foi o ponto mais complexo da discussão. Se por um lado o entrevistado 

do órgão declara que sempre teve os sindicatos rurais como aliado para a divulgação da 

política previdenciária, os líderes sindicais entrevistados não demonstraram tão bom 

relacionamento. Ao contrário, criticaram a estrutura burocrática e o atendimento ruim, 

inclusive relataram que os trabalhadores rurais sentem dificuldades de entender a burocracia 

exigida pelo INSS fazendo com que o relacionamento com a instituição seja difícil, não 

havendo confiança mútua. 

Convém fazer um meio termo desta divergência, pois se deve considerar que o 

INSS é uma autarquia federal, devendo cumprir o princípio constitucional de fazer somente o 

que está previsto em lei. Se o procedimento administrativo para a concessão do benefício 

previdenciário é burocrático e complexo, assim o é para evitar fraudes aos cofres públicos, 

pois a verba previdenciária é de todos e precisa ser resguardada. Mas isto não justifica o 

despreparo de alguns servidores no atendimento e, principalmente, a forma discriminatória 

com que são tratados os trabalhadores rurais quando se dirigem as agências da Previdência 

Social. 

Com base no que foi verificado, é possível concluir que mesmo não implicando 

em uma modificação substancial nas condições de vida dos trabalhadores rurais, a Previdência 

Rural provoca reflexos importantes e positivos na zona rural. Contribui para a diminuição da 

pobreza no campo, amplia a solidariedade, fortalece as relações institucionais e o resgate da 

cidadania. 

Finalmente, cabe a reflexão de que há de se atentar para o fato de que no interior 

do espaço rural os indicadores de melhoria do bem-estar são concretos, pois revelam uma 

melhora qualitativa comparativamente à situação anterior à instituição da Previdência Rural 

em 1988. 



147 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
ALBUQUERQUE DE MELO, Rosa Emília. O papel da família como agente socializador 

frente ao agente infrator. VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. 

Coimbra, set 2004. Disponível em:< http://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/RosaMelo.pdf>. 

Acesso em : 05 dez 2009. 

 

AMORIM, José Roberto Neves. Evolução histórica da Previdência Social. Disponível em:< 

http://www.professoramorim.com.br/amorim/dados/anexos/133.doc. Acesso em 20 out 2009. 

 

ANASPS. Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social. O livro negro da 

previdência. Brasília, 2005. 

 

ARAÚJO, Carlos Roberto Vieira. História do pensamento econômico: uma abordagem 

introdutória. SP Editora Atlas, 1988. 

 

BRASIL CHANNEL UMA VIAGEM PELO BRASIL NA WEB. Economia de Sergipe. 

Disponível em: < 

http://www.brasilchannel.com.br/estados/index.asp?nome=Sergipe&area=economia>. Acesso 

em 28 ago 2010. 

 

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Projeto de Avaliação Sócio-

econômica da Previdência Social Rural. Texto para discussão no. 734. Disponível em: 

<http//:www.mte.gov.br/sal_min/t11.pdf>. Acesso em 05 dez 2007. 

 

_______. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Estimativa da 

população de Sergipe 2009. Disponível em: < 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=se# >. Acesso em 05 jul 2010. 

 

_______. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Estimativa da 

população por cidades 2009. Disponível em: < 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?uf=se >. Acesso em 05 jul 2010. 

 

_______. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. O idoso e a Previdência Rural 

no Brasil: experiência recente da universalização. Texto para discussão no. 688. 

Disponível em: <http//:www.mte.gov.br/sal_min/t11.pdf>. Acesso em 20 ago 2008. 

 

_______. Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Sistema de informações de 

projetos de reforma agrária. Disponível em: 

<http://www.incra.gov.br/portal/arquivos/projetos_programas/titulacao_de_assentamento/titul

os_emitidos_se.pdf>. Acesso em 12 ago 2010. 

 

_______. Ministério da Previdência e Assistência Social. Previdência Social: Coleção 

Previdência Social, séries debates: workshp -  Previdência, Assistência Social e Combate à 

Pobreza. Brasília, MPAS, 2000. 

 

________. Ministério da Previdência e Assistência Social. Previdência. Anuário Estatístico 

da Previdência Social – AEPS, 2008. Disponível em: < 

http://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/RosaMelo.pdf
http://www.brasilchannel.com.br/estados/index.asp?nome=Sergipe&area=economia
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?uf=se


148 

 

http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=853>. Acesso em 01 ago 

2010. 

 

_______. Ministério da Previdência e Assistência Social. Agências da Previdência Social – 

APS. Disponível em: http://www010.dataprev.gov.br/enderecoAPS/mps1.asp. Acesso em 13 

ago 2010. 

 

________. Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971. Disponível em: < 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp11.htm>. Acesso em 29 ago 2008. 

 

________. Comunicado da Presidência no. 38: Pobreza, desigualdade e políticas públicas, 

publicado em 12/01/2010. Disponível em: < 

http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/comunicado_presidencia/100112Comunicado38.pdf.> 

Acesso em 03 ago 2010.  

 

_______. Fome Zero. Disponível em: < http://www.fomezero.gov.br/o-que-e.>. Acesso em 

01 ago 2010. 

 

______. Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Disponível 

em: <http:www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm>  Acesso em: 20 

mar. 2008. 

 

______. Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de 

fevereiro de 1891. Disponível em: <http:www.planalto.gov.br 

/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao91.htm>. Acesso em: 20 mar. 2008. 

 

______. Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de 

julho de 1934. Disponível em: <http:www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao34.htm>. Acesso em: 20 mar. 2008. 

 

______. Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de 

novembro de 1937. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm>. Acesso em: 20 

mar. 2008. 

 

_______. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. 

Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao46.htm>. 

Acesso em: 20 mar. 2008. 

 

_______. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 

Acesso em: 20 mar. 2008. 

 

________. Tesouro Nacional. Fundo de Participação dos Municípios. Disponível em: < 

www.tesouro.fazenda.gov.br/...municipios/transferencias_constitucionais.asp>. Acesso em 10 

ago 2010. 

 

________. Presidência da República, Casa Civil, Decreto no. 6.934, de 11 de agosto de 

2009. Dispõe sobre remanejamento de cargos em comissão e funções gratificadas, Estrutura 

http://www010.dataprev.gov.br/enderecoAPS/mps1.asp
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2011-1971?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp11.htm
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/comunicado_presidencia/100112Comunicado38.pdf
http://www.fomezero.gov.br/o-que-e
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/...municipios/transferencias_constitucionais.asp


149 

 

Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do 

Ministério da Previdência Social. 

 

BELTRÃO, Pedro Calderan. Família e política social. Tradução J. Lamartine Correa de 

Oliveira. Rio de Janeiro: Agir, 1962. 

 

BEHRING, Elaine Rosseti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e história. 

5.ed., São Paulo: Cortez, 2008. 

 

BERWANGER, Jane Lucia Wilhelm. Previdência Rural inclusão social. 2.ed., Curitiba: 

Juruá, 2008. 

 

BIOLCHI, Marilza Aparecida; SCCHNEIDER, Sergio.A Previdência Social e seus impactos 

sociais e econômicos no meio rural do Rio Grande do Sul. 2003. Trabalho apresentado no I 

Encontro de Economia Gaucha. PUC em Porto Alegre. Revista Indicadores Econômicos FEE, 

Porto Alegre, v.30, n.4, pp.27-42 Disponível em: 

<http://www6.ufrgs.br/pgdr/arquivos/381.pdf >. Acesso em: 05 jan. 2009. 

 

______, Agricultura familiar e previdência Social rural: efeitos da implementação do 

sistema de aposentadorias e pensões para os trabalhadores rurais. 2002. Dissertação 

(Mestrado em Desenvolvimento Rural).  Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/2427/000319246.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 05 agosto. 2010. 

 

BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: A filosofia política e as lições dos clássicos. 

Tradução Daniela Beccaccia Versiani. 4.ed., Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude; PASSERON, Jean-Claude. Ofício do 

Sociólogo. Metodologia da pesquisa na sociologia. Petrópolis: vozes, 2005 

 

BRANT DE CARVALHO, Maria do Carmo (org.). A família contemporânea em debate. 

3.ed. São Paulo: Educ/Cortez, 2000. 

 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Estado, sociedade civil e legitimidade democrática. 

Revista de cultura e política. no. 36,  1995. Disponível em: 

<www.bresserpereira.org.br/papers/1995/EstadoSociedadeCivil&LegitimidadeDemocratica.p.

pg.pdf.>. Acesso em  17 mar 2009. 

 

BRIM, Flávio Aurélio da Silva; GONÇALVES, Giovanni. Família na atualidade.2008. 

Disponível em: < http://www.docstoc.com/docs/4456862/Familia-na-Atualidade>. Acesso em 

04 nov 2009. 

 

BRUMER, Anita. Previdência social rural e gênero. Porto Alegre, 2002. Disponível em: 

<http//:www.scielo.br/pdf/soc/n7/a03n7.pdf>. Acesso em 03 jan 2009.  

 

BUCI-GLUCKSMANN, Christinne. Gramsci e o Estado. Tradução Angelina Penalva. 2.ed., 

Rio de Janeiro: Paz e terra, 1980.  

 

http://www.bresserpereira.org.br/papers/1995/EstadoSociedadeCivil&LegitimidadeDemocratica.p.pg.pdf.
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1995/EstadoSociedadeCivil&LegitimidadeDemocratica.p.pg.pdf.
http://www.bresserpereira.org.br/papers/1995/EstadoSociedadeCivil&LegitimidadeDemocratica.p.pg.pdf.
http://www.docstoc.com/docs/4456862/Familia-na-Atualidade


150 

 

CABRAL, Benedita Edina da Silva Lima. Família e idosos no nordeste brasileiro.  1998. 

Disponível em: <http://www.cadernocrh.ufba.br/viewarticle.php?id=222>. Acesso em: 17 

nov.2008. 

 

CADERNO DE SAÚDE PÚBLICA, vol.19, no.4, Rio de Janeiro, July/Aug.2003, disponível 

em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2003000400033&script=sci_arttext>. 

Acesso em 02 ago 2010. 

 

CARDOZO, Alaide de Moura. Juiz Federal Substituto no Brasil:Poder, poderes e 

micropoderes na 5ª Região. UFPE. Mestrado em Gestão Pública, 2009. 

 

CARVALHO, Glaurice. MULHER, direitos e deveres. Goiás:edição da autora, 1999. 

 

CASSESE, Sabino. La Crisis Del Estado. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2003. 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Brasília: Senado Federal, 

2002. 

 

CONGRESSO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS, 4º., 1985. Brasília. 

Anais...Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais na Agricultura – CONTAG.  

 

COUTINHO, Maria T. da C; CUNHA, Suzana E. da. Os caminhos da pesquisa em ciências 

humanas. Belo Horizonte: PUC Minas, 2004. 

 

CUNHA, Euclides da. Os sertões. 1901. Disponível em: < www.dominiopublico.gov.br>. 

Acesso em: 20 jul 2010. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 21 ed., São Paulo: 

Saraiva, 2000. 

 

DAVID, Mauricio Dias. Previdência Rural no Brasil: uma análise de seu impacto e 

eficácia como instrumento de combate à pobreza rural. Seminário FAO/CEPAL/RIMISP. 

1999.  

 

DELGADO, Guilherme; CARDOSO Jr., José Celso. Principais resultados da pesquisa 

domiciliar sobre a previdência rural na região sul do Brasil (projeto avaliação 

socioeconômica da previdência social rural). ISSN 1415-4765. Rio de Janeiro: IPEA, 2000. 

Texto para discussão no. 734. 

 

___________, SCHWARZER, Helmut. Evolução histórico-legal e formas de financiamento 

da previdência rural no Brasil. In: DELGADO, G.C. (Org.). A universalização de direitos 

sociais no Brasil: a previdência rural nos anos 90. Brasília: IPEA, 2000. p.23-41. 

 

FALCÃO, Valmir. Previdência do Trabalhador Rural. 2 ed., Brasília: Alvorada Ltda, 

INCRA-Departamento de Desenvolvimento Rural- Divisão de Cooperativismo e 

Sindicalismo, 1973. 

 

FARIAS, Francisco Pereira de. Clientelismo e democracia capitalista: elementos para uma 

abordagem alternativa. Revista de Sociologia e política, no.15: 49-65. UFPI, 2000. 

http://www.cadernocrh.ufba.br/viewarticle.php?id=222
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2003000400033&script=sci_arttext
http://www.dominiopublico.gov.br/


151 

 

Disponível em: < 

http://74.125.155.132/scholar?q=cache:l01mFFxBTtsJ:scholar.google.com/++democracia+ca

pitalista+conceito+de&hl=pt-BR> . Acesso em 30 set 2009. 

 

FAVONI, Célio; SOUZA, Solange de Cássia Inforzato de. A Previdência Social brasileira 

como política de renda nos municípios do Paraná. Disponível em: 

<http://www.uel.br/proppg/semina/pdf/semina>. Acesso em 27 ago 2008. 

 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA DE SERGIPE – FETASE. 

Missão, estrutura e projetos. Disponível em: < 

http://www.fetase.org.br/entidade.php?entidade=missao>. Acesso em 15 ago 2010. 

 

FRANÇA, Álvaro Sólon. Previdência Social e a economia dos municípios. 5 ed., Brasília: 

ANFIP (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social), 2004. Disponível 

em: < http://www.previdenciasocial.gov.br/vejaNoticia.php?id=13591>. Acesso em 27 ago 

2008. 

 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 38 ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

 

GALLINDO, Jussara. RODA DOS EXPOSTOS. Verbetes. Disponível em: < 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_roda_dos_expostos.htm>. 

Acesso em 04 nov 2009. 

 

GARTH, Bryant; CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Porto Alegre, Trad.Ellen Gracie 

Northfleet: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. 

 

GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar Projetos de Pesquisa. 4.ed., São Paulo: Atlas, 2002. 

 

GOLDANI, Ana Maria. Família, gênero e políticas públicas: famílias brasileiras nos anos 

90 e seus desafios como fator de proteção. Revista Brasileira de Estudos de População, 

v.19, n.1.Jan/jun, 2002. Disponível em: <  

http://200.130.7.5/spmu/estudos_pesquisas/estudos/familia_genero.pdf>. Acesso em 08 ago 

2010. 

 

GOODE, William J. A familia. Tradução Antonio Augusto A. Neto. São Paulo: Pioneira, 

1970. 

 

GRAZIANO DA SILVA, José. Modernização Dolorosa. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, pp. 

33-65. 

 

________. O novo Rural brasileiro. Campinas: Unicamp, 1999, pp. 1-32. 

 

GRUPPI, Luciano. Tudo começou com Maquiavel: as concepções de Estado em Marx, 

Engels, Lênin e Gramsci. Tradução Dario Canali. 14 ed, Porto Alegre: L&PM, 1980.   

 

GRZYBOWSKI, Cândido. Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais no campo. 3 

ed., Petrópolis/RJ: Vozes/FASE, 1991. 

 

http://www.uel.br/proppg/semina/pdf/semina
http://www.fetase.org.br/entidade.php?entidade=missao
http://www.previdenciasocial.gov.br/vejaNoticia.php?id=13591
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_roda_dos_expostos.htm


152 

 

HEGEL. Princípios da filosofia do Direito. Tradução Orlando Vitorino. 2 ed., São Paulo: 

Martins Fontes, 1976. 

 

IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 8 ed., São Paulo: Impetus, 

2009. 

 

________, Fábio Zambitte. Resumo de Direito Previdenciário. 8.ed., Rio de Janeiro: 

Impetus, 2007. 

 

ISUANI, Ernesto A. Políticas de previdência social no cone sul. Revista de Economia 

Política, vol. 3, no. 3, julho-setembro/1983. Disponível em: <http: // www.rep.org.br/pdf/11-

8>. Acesso  em 20 out 2009. 

 

ITABORAÍ, Nathalie Reis. A proteção social da família brasileira contemporânea: 

reflexões sobre a dimensão simbólica das políticas públicas. 2005. Disponível em: < 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/FamPolPublicas/NathalieItaborai.pdf>. 

Acesso em 04 nov 2009. 

 

KALOUSTIAN, Silvio Manoug.(Org.). Família Brasileira a base de tudo. São Paulo: 

Cortez, 1997. 

 

KEANE, Jonh. La vida pública y el capitalismo tardio. México: Alianza Editorial, p.23-57, 

1992. 

 

KRADER, Lawrence. A formação do Estado. Tradução Regina Lúcia M. Morel. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1970. 

 

LEFEBRE, Jean-Pierre; MACHEREY, Pierre. Hegel e a Sociedade. São Paulo: Discurso 

Editorial, 1999. 

 

LOPES, Eliano Sérgio Azevedo. História dos Movimentos Sociais no Campo em Sergipe: 

uma Abordagem Preliminar. Disponível em: < 

http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicat

ionCode=16&pageCode=484&textCode=2522&date=currentDate>. Acesso em 05 ago 2010. 

 

MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. A intervenção do Ministério público no processo 

civil brasileiro. 2.ed.São Paulo: Saraiva, 1998. 

 

MANZINI-COVRE, Maria de Lourdes. A família, o “feminino”, a cidadania e a 

subjetividade. In: CARVALHO, M.C.B (Org.). A família contemporânea em debate. 3.ed. 

São Paulo: 2000, p. 105-121. 

 

MARCATO, Antônio Carlos. Direito Previdenciário e Infortunística. São Paulo: Kayós, 

2004. 

 

MARTINEZ, Vinicius C. Estado de Direito. 2005, disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7786>. Acesso em 31 mar 2010. 

 

http://www.rep.org.br/pdf/11-8
http://www.rep.org.br/pdf/11-8
http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/outros/FamPolPublicas/NathalieItaborai.pdf
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=484&textCode=2522&date=currentDate
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=484&textCode=2522&date=currentDate
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7786


153 

 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto  do partido comunista. Tradução Sueli 

Tomazini Barros Cassal. Porto Alegre: L&P, 2007. 

 

MARX, Karl. O capital. Cap.VI(inédito). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1986. 

 

___________; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Tradução Sueli 

Tomazini Barros Cassal. Porto Alegre: L&PM, 2007. 

 

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. SP: Nova Cultural, 2000.  

 

MEDEIROS, Marcelo. A trajetória do Welfare State no Brasil. Texto para discussão 

no.882. Brasília, 2001. Disponível em:<www.ipea.gov.br/pub/td/td_2001/td_0882.pdf.>. 

Acesso em 04 out 2008. 

 

__________________. A trajetória do Welfare State no Brasil: papel redistributivo das 

políticas sociais dos anos 1930 aos anos 1990. Texto para discussão no. 852. Brasília, 2001. 

Disponível em: <www.ipea.gov.br/pub/td/td_2001/td_0852.pdf.>. Acesso em 14 out 2009. 

 

MENESES, Neilson S. Desequilibrio territorial em Sergipe I. Jun. 2010. Disponível em: 

<http://www.ufs.br>. Acesso em 10 jul 2010. 

 

MERQUIOR, José Guilherme. O liberalismo antigo e moderno. Rio de Janeiro: Nova 

fronteira, 2007. 

 

MISSIO, Martha; PORTELLA, Marilene Rodrigues. Atenção aos idosos rurais no contexto 

da família: um desafio para a equipe do Programa Saúde da Família. 2003. Disponível 

em: < www.esp.rs.gov.br/img2/v17n2_06atencaoIdosos.pdf>. Acesso em: 13 nov.2008. 

 

MOTTA, Alda Britto da . Reinventando fases: A família do idoso. 1998. Disponível em: 

<http://www.cadernocrh.ufba.br/viewarticle.php?id=223>. Acesso em: 13 nov.2008. 

 

MONTESQUIEU, Charles Luiz de Secondat. O espírito das leis: as formas de governo, a 

federação, a divisão dos poderes. 5 ed., São Paulo: Saraiva, 1998. 

 

O DIA [on line] de 12/01/2010. Brasil pode ter patamar de pobreza de países ricos em 6 

anos. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/brasil/html/2010/1/brasil_pode_ter_patamar_de_pobreza_de_

paises_ricos_em_6_anos_57988.html>. Acesso em 01 ago. 2010. 

 

OFFE, Claus. Problemas Estruturais do Estado Capitalista. Rio de Janeiro: Tempo 

brasileiro, p.356-386, 1984. 

 

PEREIRA JÚNIOR, Aécio. Evolução histórica da Previdência Social e os direitos 

fundamentais. Jus Navegandi, Teresina, ano 9, n. 707, 12 jun 2005. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6881>. Acesso em 20 out 2009. 

 

PEREIRA, Larissa Dahmer, Políticas Públicas de Assistência Social Brasileira; avanços, 

limites e desafios. Disponível em 

http://www.cpihts.com/PDF02/Larissa%20Dahmer%20Pereira.pdf.. Acesso em 06 out 2009. 

 

http://www.ipea.gov.br/pub/td/td_2001/td_0852.pdf
http://www.ipea.gov.br/pub/td/td_2001/td_0852.pdf
http://odia.terra.com.br/portal/brasil/html/2010/1/brasil_pode_ter_patamar_de_pobreza_de_paises_ricos_em_6_anos_57988.html
http://odia.terra.com.br/portal/brasil/html/2010/1/brasil_pode_ter_patamar_de_pobreza_de_paises_ricos_em_6_anos_57988.html
http://www.cpihts.com/PDF02/Larissa%20Dahmer%20Pereira.pdf.


154 

 

PICELI, Eros. Direito Previdenciário e Infortunística. São Paulo: Marcato, 2006. 

 

POPPER, Karl R. A Sociedade Aberta e Seus Inimigos.3.ed., São Paulo, Trad.Milton 

Amado: Itatiaia Limitada, 1998. 

 

RAMOS, Elisa Maria Rudge. Evolução histórica os direitos sociais. 2008. Disponível em:  

<;http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=2008121611074897>. Acesso em 03 

nov 2009. 

 

RAMALHO, José Ricardo; SANTANA, Marco Aurélio: Sociología do trabalho no mundo 

contemporâneo. Coleção Passo a Passo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. 

 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social, métodos e técnicas. 3.ed. São Paulo:Atlas, 

2007. 

 

ROSANVALLON, Pierre. A Crise do Estado-providência. Tradução Joel Pimentel de 

Ulhôa. Brasília: UNB, p. 13-117, 1997. 

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Textos filosóficos. Tradução Lúcia Pereira de Souza. São Paulo: 

Paz e terra, 2002. 

 

ROCHA, Daniel Machado; BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Comentários à Lei de 

Benefícios da Previdência Social. Porto Alegre: Livraria do advogado: Esmafe, 2006. 

 

SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, Elisabete (org.). Políticas Públicas. Coletânea, Vol.1. 

ENAP. 2007. Disponível em: 

<http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=858&dir=DE

SC&order=name&limit=5&limitstart=5>. Acesso em 29 set 2009. 

 

SCHNEIDER, Sérgio; WAQUIL, P. Políticas públicas, agricultura familiar e pobreza 

rural no Rio Grande do Sul. Projeto de pesquisa – FAPERGS – edital 04/2000. Porto 

Alegre, 2000. 

 

SCHWAZER, Helmut. Paradigmas da Previdência Social Rural: um panorama da 

experiência internacional. 2000. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/74/84>. Acesso em 22 jan 2009. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E DO 

DESENVOLVIMENTO- SEPLAN. Governo do Estado de Sergipe. Sistema de informações 

para o desenvolvimento do Estado de Sergipe-SINDES. Disponível em:< www.seplantec-

srh.se.gov.br/> . Acesso em 11 ago 2010. 

 

SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica. 4.ed., Itajaí: Univali, 2006. 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA. Os Novos 

Mundos Rurais baiano. Salvador:SEI, 1999 – Série Estudos e Pesquisas. 

 

SZYMANSKI, Heloisa. Teorias e “teorias” de famílias. In: CARVALHO, M.C.B (Org.). A 

família contemporânea em debate. 3.ed. São Paulo: 2000, p. 23-27. 

 

http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=858&dir=DESC&order=name&limit=5&limitstart=5
http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=858&dir=DESC&order=name&limit=5&limitstart=5
http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/74/84


155 

 

TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIROA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados 

Especiais Federais Cíveis e Criminais. São Paulo: RT, 2002. 

 

TRINDADE, Antonio Alberto. Ciência e Senso Comum: uma reflexão ilustrada por 

comentários sobre o filme “O Carteiro e o Poeta”. Pró Ciência. São Paulo, 29 de julho de 

2001. Disponível em http://www.prociencia.com.br/default.htm. Acesso em 09 de ago 2010. 

 

VERGOPOULOS, Kostas. Capitalismo disforme (o caso da agricultura no capitalismo). In: 

AMIN, Samir & VERGOPOULOS, Kostas. A questão Agrária e o capitalismo. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1977, pp. 43-174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prociencia.com.br/default.htm


156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: ROTEIROS DE ENTREVISTAS 
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Universidade Federal de Sergipe – UFS 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - POSGRAP 

Núcleo de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

 

 

Mestrado em Sociologia 

 

ALUNA: ELIANE REZENDE MOREIRA 

 

Anexo I: roteiro de entrevista com o representante do INSS 

 

1. Nome completo: ___________________________________________________________ 

1.1- cargo/função no INSS: _____________________________________________________ 

 

2. Quanto tempo trabalha neste setor/seção de benefícios? 

|__|  1. menos de 5 (cinco) anos 

|__|  2. entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos 

|__|  3. mais de 10 (anos) 

 

3. Em que ano o INSS em Sergipe se organizou para o cumprimento da lei que instituiu o 

direito de os trabalhadores rurais receberem benefícios previdenciários sem o recolhimento de 

contribuições? __________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

4. Como foi a organização nas diversas gerências do interior? 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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5. O INSS fez alguma divulgação dos requisitos/procedimento para requerimento do 

benefício? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. O INSS realizou alguma articulação com sindicatos/associações/federação para orientação 

do trabalhador quanto ao procedimento e os documentos necessários para o requerimento? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. Como os trabalhadores rurais  ficam sabendo de seus direitos?  

________ ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Quais documentações são exigidas pelo INSS para o trabalhador rural requerer benefícios? 

1-Auxílio-doença:____________________________________________________________ 

________ ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2-Aposentadoria por invalidez: __________________________________________________ 

________ ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3-Pensão por morte: __________________________________________________ ________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4-Aposentadoria por idade: __________________________________________________ 

________ ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5-Salário-maternidade:______ __________________________________________________ 

________ ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Como o requerimento administrativo tramita dentro do INSS? 

________ ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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10. Como você avalia o número elevado de requerimentos indeferidos pelo INSS e deferidos 

judicialmente? 

________ ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11.Que avaliação você faz desta política pública? (pontos positivos e negativos) 

________ _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Universidade Federal de Sergipe – UFS 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - POSGRAP 

Núcleo de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

 

Mestrado em Sociologia 

 

ALUNA: ELIANE REZENDE MOREIRA 

 

Anexo II: roteiro de entrevista com trabalhadores rurais antes/depois da 

concessão do benefício 

 

OBS: ANTES DO BENEFÍCIO [    ] OU DEPOIS DO BENEFÍCIO [    ] 

 

1. Nome completo: ___________________________________________________________ 

 

2-endereço:__________ _______________________________________________________ 

 

3- residência: 

|__|  1. própria (   )adquirida antes do benefício (    )adquirida depois do beneficio 

|__|  2. cedida  

|__|  3. alugada  (   ) antes do benefício (    )depois do beneficio 

 

3.1- tipo da residência: tijolo [         ]   taipa [       ] outros___________________________ 

 

4-idade:___________________________________________________________________ 

 

5- estado civil:_____________________________________________________________ 

 

6- nível de instrução:  
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|__|  1. alfabetizado 

|__|  2. analfabeto 

 

7-composição familiar: (pessoas que convivem na mesma residência. Informar se trabalha na 

terra ou em outra atividade remunerada) 

Cônjuge/Idade:______________________________________ ________________________ 

filhos/Idade: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Outros: (nora, genro, netos, sobrinhos, etc) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Que benefício está requerendo/recebendo? 

|__|  1. Auxilio-doença 

|__|  2. Aposentadoria por invalidez 

|__|  3. Pensão por morte 

|__|  1. Aposentadoria por idade 

|__|  2. salário-maternidade 

 

9. Que atividade rural você realiza? (planta e colhe que 

alimentos)__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. A terra que utiliza é própria ou cedida? 

__________________________________________________________________________ 

 

11. Se cedida, o que você dá ao proprietário em troca do uso da terra? ___________________ 

__________________________________________________________________________ 
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12. Já participou ou participa de sindicato/associação/Federação em Sergipe ou em outras 

localidades? (informar o município/Estado) 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

13. (caso a resposta 4 seja positiva) O que o despertou para engajamento em 

sindicato/associação/Federação?  

|__| 1. é trabalhador rural e sente-se injustiçado pela falta de políticas públicas (motivação 

pessoal) 

|__| 2. gosta de estar envolvido com partidos políticos que representam os trabalhadores 

(motivação profissional)  

|__| 3. acredita que tem muito a contribuir pelas comunidades rurais (motivação humanitária) 

Outros: ____________________________________________________________________ 

 

14. Como ficou sabendo da nova possibilidade de o trabalhador rural ter direito a benefícios 

previdenciários sem ter contribuído para a previdência social? 

|__| 1. pelo INSS 

|__|  2. por sindicatos/associações dentro do Estado de Sergipe 

|__|  3.  por sindicatos/associações fora do Estado de Sergipe 

|__|  4. através da Federação 

|__|  5.  através de escritórios de advocacia 

Outros: ____________________________________________________________________ 

 

15. Que órgão/instituição/pessoa lhe orientou com o procedimento e os documentos 

necessários para o requerimento? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

16. O sindicato/associação/federação cobra alguma contribuição para prestar orientação a 

respeito do requerimento? 

___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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17. (se positiva a resposta anterior) Você acha que esta contribuição é importante para o 

funcionamento do sindicato? ___________________________________________________ 

 

18. (para entrevistado antes do Requerimento) Caso seu requerimento seja indeferido pelo 

INSS o sindicato/associação/federação lhe orientará para requerer através de ação judicial? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

19. (para entrevistado depois do Requerimento) seu benefício foi concedido 

administrativamente pelo INSS ou foi necessária ação judicial? Neste caso, o contato com o 

advogado se deu juntamente com o sindicato/associação/federação? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

20. (para entrevistado depois do Requerimento) quanto ao requerimento do benefício: 

20.1- Você teve dificuldades? (especificá-las): _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

20.2-Quanto tempo levou para a obtenção do benefício?  

__|  1. menos de 6 meses  

|__|  2. de 6 meses a 1 ano 

|__|  3. mais de 1 ano 

 

21. Em que local (município) você recebe o benefício no banco? _________________ 

21.1.Quanto tempo você leva entre a saída e o retorno para casa? ___________________ 

21.2. Parte do dinheiro permanece no banco ou você leva todo para casa?______________ 

 

22. (para entrevistado depois do Requerimento) Após o recebimento do benefício você 

mudou sua moradia? 

(     )NÃO 

(     )SIM 

|__| 1. para Aracaju, justificar __________________________________________________ 

|__|  2. para outro município maior, identificar _____________________________________ 

|__|  3.  migrou da zona rural para a urbana dentro do mesmo município__________________ 
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23. O que pretende fazer depois de receber o beneficio/ o que já fez depois que recebeu o 

benefício? 

|__| 1. reforma ou compra/construção da moradia 

|__| 2. investimento na terra: compra de terreno, insumos e demais artefatos para utilização na 

atividade agrícola 

|__| 3. compra de mais alimentos/vestuário no comércio local  

|__| 4. compra de mais alimentos/vestuário em outros municípios  

|__| 5. compra de carro/moto 

|__| 6.compra de novos eletrodomésticos (TV, som, fogão, geladeira, DVD, etc) 

|__| 7 adquirir serviços médicos e medicamentos não disponíveis na rede pública de saúde. 

|__| 8. empréstimos em Bancos 

Outros:_____________________________________________________________________ 

 

24. Que modificações você acredita que ocorrerá/ocorreram em sua vida social e familiar após 

receber o benefício? 

|__| 1. ficar mais tempo em casa ajudando os filhos/cônjuge no serviço doméstico 

|__| 2. passar a ser responsável em tempo integral pela criação e sustento do(s) netos 

|__| 3. a renda permite ajudar os membros da família 

|__| 4. a renda permite ajudar aos amigos 

|__| 5. proporciona uma vida mais saudável, uma vez que não mais terá que trabalhar tomando 

sol e chuva 

|__| 6. passa a ter maior convivência em sua comunidade, melhorando a sociabilidade, os 

laços de solidariedade e permitindo o aproveitamento do lazer 

|__| 7.continua trabalhando na terra 

Outros:_____________________________________________________________________ 

 

25. (se for mulher) Você sentiu alguma mudança em sua importância/valorização na família, 

uma vez que passou a ter renda própria? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

26. Você acha que 1 (um) salário mínimo mensal é um valor justo para receber como 

benefício previdenciário? ______________________________________________________ 
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27. Como você avalia os efeitos do benefício sobre a sua vida em geral? 

|__| 1. não melhorou 

|__| 2. melhorou pouco 

|__| 3. melhorou muito, justificar_______________________________________________ 
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Universidade Federal de Sergipe – UFS 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - POSGRAP 

Núcleo de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

 

Mestrado em Sociologia 

 

ALUNA: ELIANE REZENDE MOREIRA 

 

Anexo III: roteiro de entrevista com representantes de sindicatos rurais 

 

1. Nome completo: ______________________________________________________ 

1.1- cargo no sindicato/associação/Federação: _________________________________ 

 

2.Nível de escolaridade:  

|__|  1. Não-alfabetizado (a) 

|__|  2. Ensino médio completo/incompleto 

|__|  3. Superior completo/Incompleto 

 

3. Atividade laboral/profissão: _____________________________________________ 

 

4. Quanto tempo participa do sindicato/associação/Federação? 

|__|  1. menos de 5 (cinco) anos 

|__|  2. entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos 

|__|  3. mais de 10 (anos) 

 

5. Sempre participou de sindicato/associação/Federação em Sergipe ou teve experiências em 

outras localidades? (informar o município/Estado)___________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 



167 

 

6. O que o despertou para engajamento em sindicato/associação/Federação? 

|__| 1. é trabalhador rural e sente-se injustiçado pela falta de políticas públicas (motivação 

pessoal) 

|__| 2. gosta de estar envolvido com partidos políticos que representam os trabalhadores 

(motivação profissional)  

|__| 3. acredita que tem muito a contribuir pelas comunidades rurais (motivação humanitária) 

Outros: _______________________________________________________________ 

 

7. Quando ficou sabendo da nova possibilidade de o trabalhador rural ter direito a benefícios 

previdenciários sem ter contribuído para a previdência social? 

|__| 1. pelo INSS 

|__|  2. por outros sindicatos/associações dentro do Estado de Sergipe 

|__|  3.  por outros sindicatos/associações fora do Estado de Sergipe 

|__|  4. através da Federação 

|__|  5.  através de escritórios de advocacia 

Outros: _______________________________________________________________ 

 

8. Como foi a articulação para entender como requerer o benefício, ou seja, que 

órgão/instituição/pessoa ensinou o procedimento e os documentos necessários? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. Como os trabalhadores rurais  ficam sabendo dos benefícios a que têm direito? (investigar a 

mobilização) 

|__| 1. reuniões promovidas pelos sindicatos/associações/federação 

|__| 2. visitas domiciliares realizadas por membros dos sindicatos/associações/federação 

|__| 3. avisos em panfletos distribuídos pelo sindicatos/associações/federação 

|__| 4. reunião/visitas/avisos dos escritórios de advocacia  

|__| 5. pelos próprios trabalhadores rurais (“de boca em boca”) 

Outros: _______________________________________________________________ 

 

10. O sindicato/associação/federação cobra contribuição aos trabalhadores rurais para orientá-

los a requerer o benefício?  (se positivo, explicar a destinação da arrecadação) 

 __________________________________________________________________________ 
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 _____________________________________________________________________ 

 

11. Você acha que os sindicato/associação/Federação foram fortalecidos com o surgimento da 

Nova lei que permite trabalhador rural receber benefícios previdenciários sem ter contribuído 

para o INSS? (em que termos) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Como as famílias rurais onde o trabalhador idoso ou doente não pode mais labutar na terra 

vivem antes da concessão do beneficio? 

____________________________ _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13-Que modificações você observa na vida material destas famílias após o recebimento do 

beneficio? 

|__| 1. reforma ou compra/construção da moradia 

|__| 2. investimento na terra: compra de terreno, insumos e demais artefatos para utilização na 

atividade agrícola 

|__| 3. compra de mais alimentos/vestuário no comércio local  

|__| 4. compra de mais alimentos/vestuário em outros municípios  

|__| 5. compra de carro/moto 

|__| 6.compra de novos eletrodomésticos (TV, som, fogão, geladeira, DVD, etc) 

|__| 7 adquirir serviços médicos e medicamentos não disponíveis na rede pública de saúde. 

|__| 8. empréstimos em Bancos 

 

14. Que modificações você observa na vida social e familiar destes beneficiários? 

|__| 1. o aposentado passa a ficar mais tempo em casa ajudando a olhar os netos pequenos 

enquanto os filhos trabalham, cooperando mais  com o serviço doméstico 

|__| 2. o aposentado passa a ter uma renda que o permite ajudar os membros da família 

|__| 3. o afastamento do idoso de suas atividades na terra favorece uma velhice mais saudável, 

prolongando sua vida 

|__| 4. a perda do papel de trabalhador produtivo não o faz perder sua condição de provedor, 

de chefe da casa e da família 
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|__| 5. passa a ter maior convivência em sua comunidade, melhorando a sociabilidade, os 

laços de solidariedade e permitindo o aproveitamento do lazer 

|__| 6. A Previdência Rural contribui para a permanência do idoso no meio rural 

 

15. Em relação a mulher que agora pode se aposentar e/ou receber pensão pela morte seu 

cônjuge, você percebe alguma mudança em sua importância/valorização na família, uma vez 

que ela passa a ter renda própria?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16.Que avaliação você faz desta política pública? 

________ _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO 2: MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS 

PELO INSS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


