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RESUMO 

O presente trabalho aborda a aposentadoria rural para trabalhadoras rurais de Novo 
Brasil-GO. Tendo em vista as questões de gênero e o trabalho invisível presentes no 

campo, pretende-se compreender a relevância da aposentadoria rural para a melhoria na 
qualidade de vida das aposentadas rurais. A metodologia é de cunho qualitativo e passa 
por etapas que envolvem a pesquisa teórica, o levantamento de dados secundários, 

aplicação de entrevista narrativa, trabalho de campo e observação sistemática. O desenho 
foi utilizado como técnica metodológica para ilustrar observações e situações 

apresentadas pelas protagonistas da pesquisa. É importante ressaltar a importância da 
abordagem de gênero como categoria de análise do Espaço geográfico. Como parte dos 
resultados destaca-se que, o trabalho invisível não só impacta no momento de 

reivindicação da aposentadoria como também na construção da identidade das mulheres 
rurais enquanto trabalhadoras. A aposentadoria rural contribui positivamente não só para 
a qualidade de vida das mulheres, como também para a economia do município. Contudo, 

é de extrema importância o reconhecimento e a valorização do trabalho da mulher. 

Palavras-chave: Gênero, mulheres rurais, trabalho invisível 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo aborda la jubilación rural de las trabajadoras rurales de Novo Brasil-

GO. Teniendo en cuenta las cuestiones de género y el trabajo invisible presente en el 
campo, se pretende comprender la relevancia del retiro rural para mejorar la calidad de 
vida de los jubilados rurales. La metodología es de carácter cualitativo y pasa por etapas 

que involucran investigación teórica, recolección de datos secundarios, aplicación de 
entrevistas narrativas, trabajo de campo y observación sistemática. Se utilizó el dibujo 

como técnica metodológica para ilustrar las observaciones y situaciones presentadas por 
los protagonistas de la investigación. Es importante resaltar la importancia del enfoque 
de género como categoría de análisis del Espacio Geográfico. Como parte de los 

resultados se destaca que el trabajo invisible no solo impacta en el momento de reclamar 
la jubilación sino también en la construcción de la identidad de la mujer rural como 

trabajadora. La jubilación rural contribuye positivamente no solo a la calidad de vida de 
las mujeres, sino también a la economía del municipio. Sin embargo, el reconocimiento 
y valoración del trabajo de las mujeres es sumamente importante. 

 
Palabras clave: género, mujeres rurales, trabajo invisible 
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TRAJETÓRIA DE VIDA E ACADÊMICA 

   

 Desde que ingressei no curso de Geografia me senti atraída por assuntos que se 

relacionavam com o espaço rural. Ao longo da graduação, aprendia sobre a diversidade dos 

sujeitos do campo que apareciam nos textos como Agricultores Familiares, Assentados Rurais, 

Quilombolas, Pequenos Produtores, entre outros, todos camponeses.  

 Essa ligação deve-se ao fato de que, durante a maior parte da minha vida, pude 

vivenciar os prazeres e desafios de viver no campo. Eu e minha família já andamos muito 

chão, nos arriscamos a fazer as contas, mas não chegamos a um consenso, sabemos que foram, 

aproximadamente, 30 fazendas desde que nasci. Passamos por municípios como Cocalinho-

MT, Água Limpa-MT, Lua Nova-GO, Itapirapuã-GO, Matrinchã-GO, Itauçu-GO, Chibata-

GO, Jaú-Paci-GO, Bacilândia-GO, Jussara-GO e Novo Brasil-GO. O retorno era sempre para 

Novo Brasil. Ali, tínhamos a casa própria, construída pela avó Vitalina com a ajuda de alguns 

dos seus 12 filhos. 

 A cada vez que voltávamos para Novo Brasil sabíamos que não demoraria um ano 

antes que tivéssemos que retornar para outro estado, outro município, outro campo. Dependia 

sempre do lugar onde se conseguia trabalho. Isso foi recorrente até 2011 quando, ao completar 

meus 18 anos, decidi me mudar para Goiânia, capital do estado de Goiás, onde ingressei em 

2013 no curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás. 

 As primeiras reflexões sobre gênero na Geografia ocorreram-me durante as aulas de 

Geografia de Goiás quando foram mencionadas as observações do viajante naturalista Saint-

Hilaire que, apesar da grande contribuição de seus relatos sobre os aspectos físicos do estado, 

não economizava em suas manifestações de críticas e ofensas às mulheres goianas. Pelo 

ímpeto desse incomodo, decidi que teria como tema do meu Trabalho de Conclusão de Curso 

as mulheres que vivem no campo. 

 Naquele período, fui apresentada à professora Maria Geralda de Almeida que 

desenvolvia pesquisas com foco nas mulheres que viviam no campo. Fui aceita por ela como 

orientanda e prontamente inserida em um de seus projetos de extensão. A partir daquele 

momento, passei a conhecer realidades de outras mulheres rurais, como as Assentadas rurais 

e as Quilombolas. Esses novos diálogos e as novas experiências contribuíram extremamente, 

não só para a minha formação, como também para fortalecer o meu vínculo com meu lugar 

de valor. 
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  Para a minha surpresa, pude perceber que as pesquisas envolvendo gênero na 

Geografia, apesar de fazerem parte de temas marginalizados nessa ciência, eram muitas. Havia 

uma diversidade de pesquisadoras nos eventos científicos abordando diversos contextos 

relacionados com as condições das mulheres no campo. 

 Ainda assim, uma inquietação pairava sobre mim ao notar que pouco se falava das 

mulheres trabalhadoras do campo que não eram, necessariamente, donas da terra. Quando em 

2017 surgiram novas propostas de reforma da Previdência Social, notei que essas seriam 

especialmente afetadas e me propus a submeter uma proposta de dissertação acrescentando a 

aposentadoria rural como tema.   

 Durante as minhas experiências na Geografia ao longo dos trabalhos de campo, dos 

projetos de extensão e durante uma breve passagem de trabalho no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), percebia que as idosas eram especialmente gentis ao contribuir 

para as entrevistas. Gostavam de conversar, compartilhar histórias e, grande parte delas, 

agradecia pela “visita”. Isso aumentou a minha intenção em enfatizá-las no debate. 

 Além disso, participar do grupo de estudos em Geografia Cultural do Laboratório de 

Estudos e Pesquisas das dinâmicas territoriais me impulsionou a abordar o tema da maneira 

com a qual eu me identificava. Conforme já ressaltado por Almeida (2020, p. 39), no viés da 

Geografia cultural há uma preocupação de colocar o sujeito, seus anseios, percepções, 

sentimentos e experiência vivida em evidência. 

 Ademais, compreendo que, apesar das recentes experiências de vida terem 

resignificado a minha relação com o campo, a Geografia tem me permitido manter, mesmo 

que por um olhar de fora, o meu vínculo com o espaço rural. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A Geografia é uma ciência de muitas possibilidades, seja pela pluralidade dos temas, 

das abordagens metodológicas ou dos olhares que favorecem a compreensão das relações 

entre sujeito e espaço. Temas que, há pouco, eram marginalizados e questionados quanto ao 

teor geográfico estão, cada vez mais, sendo entendidos como fundamentais para a 

compreensão dos fenômenos que transformam o espaço geográfico. Entre eles, destacam-se 

aqueles que envolvem, raça, sexualidade e gênero. 

 No entanto, a ampliação das discussões acerca de gênero nos diferentes espaços e as 

conquistas que as mulheres, na condição de trabalhadoras, alcançaram ao longo da história 

são, muitas vezes, utilizadas como argumentos para que esses assuntos sejam tomados como 

dispensáveis na atualidade. Ainda que seja inegável o destaque que o papel da mulher tem 

alcançado, é preciso esclarecer que as inúmeras desigualdades ainda existentes com base no 

gênero reafirmam a permanência de uma estrutura social patriarcal que escapa em meio às 

transformações sociais. 

 Nesse contexto, destaca-se a realidade das trabalhadoras que atuam no espaço rural 

e que, ainda hoje, encontram-se em condições desfavoráveis no mercado de trabalho. Essas 

condições envolvem, principalmente, o não reconhecimento do trabalho feminino. Essa 

desvalorização é fundamentada nas questões de gênero que consideram o trabalho 

desenvolvido pelas mulheres como algo determinado pela natureza. 

 Pelos motivos apontados, as trabalhadoras rurais, muitas vezes, não são alcançadas 

pelas conquistas comuns para mulheres que desenvolvem atividades semelhantes no espaço 

urbano. Essas conquistas incluem os direitos trabalhistas e a cobertura social. 

 A previdência social brasileira foi uma das grandes conquistas dos trabalhadores do 

Brasil. Os direitos referidos no projeto de Eloy Chaves1 referentes a socorros médicos e 

medicamentos, aposentadorias e pensão para herdeiros de funcionários foram publicados em 

24 de janeiro de 1923 na lei que recebia o seu nome. A lei deu origem às Caixas de 

Aposentadorias e Pensões que se aproximavam do que se conhece hoje como Sistema 

Previdenciário.  

 
1 Eloy Chaves foi um advogado, empresário e político brasileiro conhecido por ser o fundador do Decreto 

4.682, de 24/01/1923, denominada Lei Eloy Chaves, que deu início à política previdência no Brasil.  
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 No entanto, como atesta o projeto2 apresado por Eloy Chaves, os objetivos que deram 

origem a esta lei foram os de assegurar tais direitos aos trabalhadores das empresas 

ferroviárias do Brasil, em ênfase naquele momento. Ou seja, tinham como foco apenas os 

trabalhadores do espaço urbano. 

 Ao longo dos anos e, apesar de a resistência por parte dos empregadores 

(FERRANTE, 1982), tais direitos foram estendidos aos trabalhadores de outras áreas e, mais 

à frente, aos trabalhadores do espaço rural. Ainda assim, uma porção significativa de 

trabalhadoras encontrou-se ainda por muito mais tempo à margem desses direitos. Trata-se 

das mulheres que, apesar de trabalharem no campo não tinham o mesmo reconhecimento pelas 

atividades. 

 Em 1988, surge a chamada Constituição Federal Cidadã e com ela, finalmente, o 

direito à aposentadoria para a mulher rural. No entanto, uma das principais condições de 

acesso aos direitos propostos pela previdência, evidentemente ser reconhecida enquanto 

trabalhadora, não ocorreu como deveria. Nesse sentido, é preciso destacar que as mulheres 

que trabalham no espaço rural dificilmente são reconhecidas como tal, sobretudo por estarem 

envolvidas, por via de regra, com o trabalho reprodutivo. 

 Ainda que a Lei de 5.859/1972 tenha garantido os direitos beneficiários para as 

empregadas domésticas, o que fica explicito nessa dissertação é que, no campo, muitas vezes 

essas atividades desenvolvidas pelas mulheres são desenvolvidas para os contratantes como 

se fossem uma extensão do trabalho masculino. Sem reconhecimento legal e sem 

remuneração, fazendo com que as mulheres se situem na esfera do trabalho invisível.  

 Partindo da premissa de que grande parte dessas trabalhadoras por muito tempo não 

tiveram, e em muitos casos ainda não tem, seu trabalho reconhecido como atividade produtiva 

e, portanto, não remunerada, o benefício da aposentadoria pode finalmente ser a primeira 

renda própria que elas poderão ter direito a receber. 

 Nessa perspectiva, é preciso ressaltar as questões de gênero que ainda persistem no 

espaço rural e reafirmar a importância da valorização do trabalho feminino no campo, 

sobretudo, diante de ameaças constantes em regredir as conquistas das trabalhadoras e 

trabalhadores do campo. É o caso das reformas da previdência social, propostas inicialmente 

pela PEC 287 e mais recentemente, pela PEC 06/2019. 

 
 2 Disponível em: http://www2.anfip.org.br/publicacoes/livros/includes/livros/arqs-

pdfs/70_anos_de_previdencia_socal.PDFAcesso em:14/ 04/2019. 
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 Conforme o exposto, é possível notar que a não formalização do trabalho feminino é 

recorrente no espaço rural e pode dificultar o acesso aos direitos previdenciários. Assim, a 

problemática da pesquisa está pautada nos possíveis efeitos do trabalho invisível, em 

decorrência das diversas questões de gênero ainda existentes no espaço rural para o acesso à 

aposentadoria rural. 

 Considerando que grande parte dessas trabalhadoras por muito tempo não tiveram, 

ou ainda não tem, seu trabalho reconhecido como atividade produtiva e, portanto, não 

remunerada, o benefício da aposentadoria pode, finalmente, ser a primeira renda própria que 

elas poderão ter direito a receber. Assim, o objetivo dessa dissertação definiu-se em 

compreender a relevância da aposentadoria rural para a melhoria na qualidade de vida das 

trabalhadoras rurais. Os objetivos específicos buscaram destacar o espaço e contexto de 

vivência das mulheres rurais de Novo Brasil; identificar as implicações das questões de gênero 

para o acesso à aposentadoria rural; e investigar os desafios do envelhecer no campo. 

 Para alcançar o objetivo proposto, adotamos uma abordagem qualitativa sob a 

perspectiva da Geografia cultural. No primeiro momento foi realizada a etapa da pesquisa 

teórica, buscando autores que apresentaram por meio de livros, artigos, dissertações e teses 

discussões que ofereceram maior compreensão sobre a realidade a ser pesquisada. 

 O levantamento de dados secundários foi realizado por meio de análise de 

documentos oficiais e páginas on-line que disponibilizaram informações acerca das políticas 

de previdência social, da aposentadoria rural e da população feminina rural e urbana do 

município. Estatísticas fornecidas pela prefeitura do município de Novo Brasil, pelo Censo 

Agropecuário, pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) e pelo Observatório 

do Estado Social Brasileiro tiveram grande relevância nesta etapa. 

 Durante os dois anos e seis meses de pesquisa foram realizados cinco trabalhos de 

campo em Novo Brasil. O contexto vivenciado a partir de 2020 incluiu a pandemia da 

COVID-19, momento em que foi necessário evitar o contato social, sobretudo devido às 

mulheres idosas estarem inseridas no grupo de risco da doença. Por esse motivo, a maioria 

dos campos se ateve ao processo de observação. 

 As entrevistas narrativas contaram com a participação de quatro aposentadas rurais, 

quatro trabalhadoras do campo e duas moradoras de Novo Brasil que também contribuíram 

ao compartilhar experiências cotidianas no município. Para preservar a identidade das 

entrevistadas foram utilizadas as iniciais de seus nomes seguido de suas respectivas idades.  

A fim de tornar possível as entrevistas, nomeadas também como conversas com as 

aposentadas rurais, foi necessário ir até suas residências.  Com as trabalhadoras rurais as 
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conversas aconteceram durante a participação em práticas realizadas no campo como a 

pamonha e o preparo de alimentos. 

 Para que ocorresse de forma descontraída, as conversas não se ativeram à 

formalidade. Para as aposentadas, a pergunta inicial tinha o interesse em conhecer suas 

experiências de vida no campo. Em seguida, foram perguntadas sobre como foi o processo de 

recebimento na aposentadoria e sobre quais as mudanças suas vidas tiveram após o 

recebimento do benefício. As mulheres não foram interrompidas, o que permitiu compreender 

de forma mais abrangente suas experiências subjetivas.  

 A observação sistemática foi realizada durante todas as etapas de trabalho de campo 

e entrevista narrativa, essas foram sistematizadas nos desenhos expressados em charges, 

tirinhas e no transecto. Além disso, foram realizados registros fotográficos que puderam 

contribuir para a compreensão da realidade das protagonistas da pesquisa. 

 A motivação em discutir a Aposentadoria Rural destacando a realidade das 

trabalhadoras rurais deu-se, primeiramente, por considerar importante ampliar nos estudos 

geográficos as discussões e análises acerca das mulheres que trabalham no campo, mas que 

não possuem propriedade rural. Os estudos acerca de gênero no espaço rural abordadas na 

dissertação iniciaram-se em 2017, quando defendi o Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulado A Mulher no Campo e a Política Pública do Fometo-Mulher no Assentamento Nova 

Grécia-Posse/GO também pela Universidade Federal de Goiás. 

 A escolha do município de Novo Brasil deu-se, primeiramente, pela proximidade 

pessoal com os sujeitos sociais daquela região, fator que contribuiria para a realização das 

entrevistas propostas. Ainda, por tratar-se de um município que não possui grande quantitativo 

populacional, nem apresenta destaque no cenário produtivo e econômico da região, é 

pressuposto que as mulheres rurais daquele espaço podem estar em condições maiores de 

invisibilidade. Além das justificativas apresentadas é preciso ressaltar que a vivência que pude 

experimentar ao lado de minha mãe, trabalhadora rural ainda hoje, foi fator fundamental para 

dar início a esta investigação. 

 Construir essa dissertação na perspectiva da Geografia cultural implicou na 

necessidade de refletir as questões que envolvem a mulher rural, as relações de trabalho no 

campo ou a previdência social rural no Brasil. Além disso, foi preciso atentar-se às entrelinhas 

dessas questões que foram surgindo ao longo dos diálogos com as mulheres que, ao 

destacarem o cotidiano, as práticas culturais e a relação com o rural, demarcam aquilo que é 

relevante para elas. 
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 Portanto, essa dissertação é, antes de tudo, um convite para um encontro. As anfitriãs 

são mulheres, novo-brasilienses, trabalhadoras e rurais. Algumas são rurais por endereço, 

outras o são por carregar consigo as marcas das vivências permeadas por alegrias, angústias 

e, principalmente, pelo trabalho no espaço rural.  

 Assim, os assuntos abordados na dissertação foram organizados em três capítulos. O 

primeiro intitulado Onde estão os sujeitos: geo-histórias de novo brasil e as mulheres de lá 

apresentamos o espaço de vivência das trabalhadoras e aposentadas rurais que fizeram parte 

desse estudo. Nele, discutimos as características do município, as vivências do cotidiano, a 

relação das mulheres com o espaço de vivência e as opções de trabalho disponíveis para as 

mulheres que vivem naquele espaço. 

 No segundo capítulo, As questões de gênero e a Previdência Social, abordamos as 

implicações de gênero para o acesso à aposentadoria rural. Para isso, questionamos suas 

questões tomando como contexto o município de Novo Brasil e o trabalho invisível 

desenvolvido pelas mulheres rurais. Nesse capítulo é realizada uma contextualização acerca 

da previdência social e, por fim, os impasses para o acesso à aposentadoria rural. 

 O terceiro capítulo, Aposentar no/do rural, discute as implicações da aposentadoria 

para a vida das aposentas rurais no contexto da velhice. Nele, são apresentadas as memórias 

e as narrativas das aposentadas rurais que associam o campo com a ideia de trabalho. Também 

foram apresentados os desafios da solidão e do isolamento social, se elas permanecem no 

campo no período da velhice abordando o contexto da Pandemia da COVID-19. Ao final, 

fizemos uma breve reflexão acerca das mulheres que permanecem ou saem do campo após o 

recebimento da aposentadoria. 
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CAPÍTULO 1 – 

 ONDE ESTÃO OS       SUJEITOS: 

GEO-HISTÓRIAS DE NOVO 

BRASIL E AS MULHERES DE LÁ 
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CAPÍTULO 1 – ONDE ESTÃO OS SUJEITOS: GEO-HISTÓRIAS DE NOVO 

BRASIL E AS MULHERES DE LÁ 

  

 Considerando que todo fenômeno possui uma existência espacial, esse capítulo surge 

da compreensão de que, não há como apreender a realidade das aposentadas e trabalhadoras 

rurais destacadas nessa dissertação sem conhecer o contexto e espaço de vivência em que elas 

estão inseridas. Diante disso, foram pensados seis tópicos para compôr este primeiro momento 

que tem como foco o munícipo Novo Brasil e as mulheres que vivem ali. 

  O primeiro tópico denominado Geografias que não se perdem pelo caminho será 

destinado para apresentar o caminho trilhado e experienciado que leva a Novo Brasil. Intenta 

também proporcionar um encontro com sujeitos que dão àquele município um sentido de 

lugar. 

 A busca pelo Novo: Ocupação e formação territorial do município dá nome ao 

segundo tópico desse capítulo. Novo Brasil dispõe de pouca publicação acerca de sua história, 

dos seus sujeitos e sobre a formação territorial do município. Essa deficiência faz com que 

seja ainda mais relevante  a colaboração dos sujeitos, aposentadas e trabalhadoras rurais com 

suas histórias orais  para a construção dessa dissertação. Isso fez com que, além das 

informações interpretadas de mapas cartográficos e textos que abordam a formação do 

território goiano3, esse ítem pudesse incluir as narrativas com as observações, memórias, 

histórias, diálogos, vivências e cultura compartilhadas predominantemente por mulheres 

Novo-brasilienses. 

 Por meio desse contato pôde-se apreender a importância do cotidiano para 

compreender as subjetividades das mulheres ligadas ao lugar. Essa compreensão deu origem 

a uma terceira seção que recebe o título de Cotidiano e memórias que dão sentido ao lugar. É 

visto que, apesar das transformações tecnológicas que culminaram em alterações 

significativas nos meios de comunicação e na relação de trabalho, uma cultura 

predominantemente rural é mantida nas práticas cotidianas e nas festas do município. Essas 

afirmações são aprofundadas no quarto e quinto tópicos,  o quarto nomeado Economia e 

trabalho: do trabalho no campo às confecções de moda e o outro intitulado Em dias de festa. 

 As mulheres de Novo Brasil e a relação com o campo trata-se da sexta e última seção 

destinada à apresentação das mulheres de Novo Brasil. Por meio das d iscussões é possível 

 
3 (PÁDUA, 2007); (OLANDA, 2010); (FERREIRA 2008); (TEIXEIRA NETO 2001); 
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notar que as mulheres em destaque têm origens distintas, mas que se assemelham por meio 

das experiências vividas enquanto trabalhadoras e no vínculo que mantém com o campo. As 

memórias relevam o saudosismo do espaço de afeto e os quintais demonstram a vontade 

de forjar o lugar de apego, afinal, conforme Carlos (2007, p. 22) “o sujeito pertence ao lugar 

assim como o lugar pertence a ele”. 

 

1.1. Geografias que não se perdem no caminho 

 

 Aqueles que, em algum momento da vida, migraram do interior para a capital4, seja 

em busca de melhores oportunidades de vida, seja por qualquer outra motivação, sabem que 

a rotina da metrópole muitas vezes aprisiona. Tal rotina envolve o trabalho, os estudos, os 

desafios da mobilidade, bem como, os demais fatores que mantém os sujeitos cada vez mais 

envolvidos e esgotados nesses espaços. 

 Após ter me mudado de Novo Brasil para Goiânia, há nove anos, constatar esse 

distanciamento foi inevitável. Notei que das quarenta e oito horas do final de semana que 

restavam para retornar a Novo Brasil, no mínimo, oito eram gastas no trajeto de ida e volta. 

Durante essa pesquisa não foi diferente, visto que parte significativa dos trabalhos de campo 

concentrou-se no caminho percorrido. 

 A previsão de chegada ao município e o horário apropriado para regresso à capital 

foram algumas das decisões tomadas com base nas condições das estradas, das pontes, dos 

rios e dos demais desafios encontrados no meio do caminho. Quais fazendas poderiam ser 

visitadas e os assuntos a serem abordados nas entrevistas para a pesquisa também surgiram ao 

longo desse trajeto. 

 Por esse motivo, pude constatar que o caminho percorrido para chegar a Novo Brasil, 

parece-me tão relevante de mencionar neste capítulo quanto o próprio município de análise. 

Acontece que essas horas de viagem, tornaram-se também horas de reflexões e, 

principalmente, momentos que possibilitavam colocar em prática aquilo que a Geografia me 

apresentara em teoria. 

 Quantas vezes buscava compreender as dinâmicas da paisagem que, entendida como 

texto a ser lido (COSGROOVE, 2005), apresentava a cada nova página uma nova informação 

a ser interpretada? É certo que percorrer por várias vezes o mesmo trajeto contribui para 

enriquecer as observações, mas o olhar geográfico é, sem dúvida, o que capta e revela os 

 
4 Para a Geografia  esse processo denomina-se migração definitiva  intra-regional. 
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múltiplos detalhes que ou distanciam ou conectam os diferentes espaços. 

 É no caminho que se contempla com atenção os aspectos do relevo, da vegetação, 

do clima  e até mesmo os astronômicos, afinal, nada supera presenciar uma chuva de meteoros 

no céu de março, mesmo que a circunstância tenha sido de uma noite inteira na estrada após 

problemas mecânicos que impossibilitaram de seguir viagem. Também observa-se aspectos 

sociais e culturais presentes nas diferentes paisagens, ruralidades, signos, repetições do 

cotidiano que contribuem para o enriquecimento da apresentação do recorte espacial dessa 

dissertação. 

 Além disso, Teixeira Neto (2001) enfatiza a importância dos caminhos para 

compreender a organização de um território. Nesse sentido, será proposto aqui uma breve 

viagem por esse caminho  para, mais à frente, compreender melhor as dinâmicas do município 

escolhido como espaço de análise nesta dissertação. Conforme a Figura 1, nosso caminho 

percorre os três principais municípios: Goiânia, Anicuns, Sanclerlândia, Buriti de Goiás para, 

enfim, chegar a Novo Brasil. 

 Por meio do transecto da Figura 1 será possível identificar as principais 

características físico-geográficas, bem como as ruralidades encontradas no caminho 

percorrido de Goiânia a Novo Brasil – GO pela GO-060. 

Figura 1 – Transecto do trajeto de Goiânia a Novo Brasil 
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Fonte: folha SE 22 do projeto RADAMBRASIL (1983).5 

 

 Esse percurso está inserido no bioma Cerrado6, característico do estado de Goiás. No 

entanto, como demonstra a Figura 1, em meio às pastagens e à agricultura, a cobertura vegetal 

modifica-se em diferentes tipos de formações vegetais do bioma. É possível encontrar áreas 

de tensão ecológica, Florestas estacionais dos tipo decídua e semidecídua, até a vegetação do 

tipo Arbórea Aberta com presença de Mata de Galeria, conforme representado no transecto. 

 Também, observando a Figura 1 nota-se que as florestas estacionais semidecíduas, 

também conhecidas como matas secas semicaduciflólias, prevalecem ao longo desse caminho. 

 
5 Mapa de cobertura vegetal, exploratório de solos, geomorfológico e geológico disponíveis em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv24027.pdf . Acesso em: jun.  2020. 
6 O Cerrado, segundo maior bioma brasileiro em extensão, ocupa a porção centro -oeste do Brasil. É 

reconhecido como caixa d’água devido à abundância em água e como hotspot mundial de biodiversidade e 

riqueza em espécies endêmicas. 



28 
 

 

Caracterizan-se pelas folhas verdes que densificam suas copas no período chuvoso, mas que 

caem parcialmente no período da seca, entre os meses de abril e outubro. Nesse período, 

devido à ausência das chuvas, muitas árvores são tomadas por um tom de cinza. Sua aparência 

mórbida não revela de imediato a infinidade de vida que ainda assim abriga, como morada de 

joão de barro (Furnarius rufus), ninho de guaxe (Cacicus haemorrhous), caixas de 

marimbondo (Hymenoptera), berçário de orquídeas (Ionocidium), entre outros tantos. 

  As folhagens verdes  das vegetações de pequenos porte próximas das estradas e 

rodovias são tingidas pelo alaranjado do solo espalhado pelos veículos apressados. Todo o 

caminho tem como adornos os afloramentos dos ipês (Handroanthus serratifolius) e dos nós-

de-porco (Physocalymma scaberrimum) que surgem em tons amarelados, esbranquiçados, 

rosas e lilás no horizonte.  

 No município de Novo Brasil, estendem-se as áreas de tensão ecológica, tipos de 

formações florestais caracterizadas pelo encontro entre Cerrado e Floresta estacional. 

Também encontra-se uma quantidade significativa de palmeirais, entre eles a gueroba 

(Syagrus oleracea), brejaúba (Astrocaryum aculeatissimum) e o babaçu (Attalea speciosa). 

 Retomando a Figura 1, a representação evidencia que, quanto mais próximo da 

capital, os usos dos espaços rurais são voltados para serviços agropecuários e tecnologia rural. 

Além da agricultura, as fazendas focam na produção de insumos agrícolas, venda de gado de 

corte e inseminação suína e bovina. 

 Apesar de admitir que o rural não se reduz somente à agricultura, essa atividade ainda 

é predominante nesse trajeto. Isso é claro quando em diversos momentos as vegetações do 

Cerrado encontram-se ilhadas em meio aos pastos e monoculturas. No decorrer do caminho, 

entre Anicuns e Sanclerlândia, há uma transição em que as fazendas se voltam para a produção 

de soja, cana-de- açúcar e Silvicultura de mogno (Swietenia macrophylla) e eucalipto 

(Eucalyptus). É representada na Figura em questão uma predominância de monoculturas 

enquanto os trechos com presença arbóreas do Cerrado são significativamente reduzidos na 

paisagem. 

 À medida em que se aproxima de Novo Brasil, as paisagens novamente se alteram. 

As áreas de tensão ecológicas coexistem em meio as pastagens que dão espaço para a criação 

ainda mais intensa de bovinos. As práticas de culturas agrícolas se reduzem a pequenas 

plantações de cana-de-açucar, banana e milho presentes nas pequenas propriedades as bordas 

da rodovia GO-326. 

 O turismo rural é outro aspecto existente em todo o trajeto, mas também apresenta 

diferentes características. Nas imediações de Goiânia são construídos espaços para recreações 
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em lagos artificiais e rios como o JetPark e o rio dos Bois. Próximo de Novo Brasil esse 

turismo resume-se aos pesque-pagues, os poços e as pequenas cachoeiras. Entre eles estão 

o pesque-pague Vale da           Serra, o Poço do Morcego e a Cachoeira da Barata, como podemos 

ver na Figura 2. 

Figura 2 - Cachoeira da Barata em Novo Brasil-GO 

Fonte: Imagem da autora (2016).  

Ainda dialogando com o transecto da Figura 1, a topografia revela que Goiânia está 

a 873 m em relação ao nível do mar e Novo Brasil, por sua vez, encontra-se a 371 m, ou seja, 

apresenta uma altitude significativamente menor se comparada ao local de partida. Segundo 

Ferreira et al. (2008) essa região com hipsometria de 300-400 m situa na geomorfologia 

presente na depressão do Araguaia, localizada ao norte da sub-bacia rio Claro/Caiapó. 

 O mapa geomorfológico da folha SE 22 do projeto RADAMBRASIL (1983) revela 

que o município Novo Brasil encontra-se no limite entre o planalto rebaixado Tocantins 

Araguaia e a depressão do Araguaia. Esse aspecto geomorfológico explica a paisagem 

rebaixada naquele espaço. Quanto ao solo, o predominante em Novo Brasil, é o Podzóico 

Vermelho Amarelo litólico que, de acordo com Ferreira et al. (2008), é uma classe de pouca 

ou fraca facilidade em ser erodido. 

 Outro aspecto, embora não destacado no transecto mas pertinente de ser mencionado, 
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é a condição das estradas do trajeto. A foto da Figura 3 foi registrada na GO-326, no trecho 

que divide o município de Sanclerlândia e o de Buriti. 

 

Figura 3. GO- 326, Trecho Sanclerlândia – Buriti 

 

Fonte: Imagem da autora (2020). 

 Os buracos visíveis nas imagens acima são os maiores obstáculos para chegar a  Novo 

Brasil. As “crateras” seguem por grande parte do trajeto, mas este é, sem dúvidas, o trecho      

mais acidentado. A situação da rodovia ilustrada na Figura 3, já foi corrigida por diversas 

vezes. Mas, a qualidade dos reparos faz com que a precariedade repete-se rigorosamente a 

cada novo ano, principalmente no período que coincide com as chuvas de  verão característica 

do bioma Cerrado. 

 Na rodovia entre as cidades de Buriti e Sanclerlândia são precisamente quinze 

quilômetros de intensa precariedade intermitente na estrada. Conforme a Figura 4, observa-se 

a divisão do trecho com e sem pavimento. 
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Figura 4 - Estrada sem pavimento GO- 326, Trecho Sanclerlândia – Buriti 

 

Fonte: Imagem da autora  (2020) 

 

 O descaso com a rodovia tem grande efeito, tornando-se obstáculo não só para quem 

deseja chegar e sair de Novo Brasil, mas também para os estudantes que percorrem o sentido 

contrário, saindo desse município para estudar nas cidades de Sanclerlândia e Anicuns. Além 

de Jussara-GO, estes são os municípios mais próximos a Novo Brasil que oferecem ensino 

superior. Por esse motivo, estudantes transitam esse trajeto diariamente percorrendo de 60 a 

100km para chegarem à Universidade Estado de Goiás e à Faculdade de Anicuns. As 

condições das rodovias são uma das principais causas dos problemas mecânicos do transporte 

escolar causando a paralisia deste enquanto  realizam reparos. 

 O destino final do trajeto representado na Figura 1 é Novo Brasil-GO, um município 

com população de 3.450 habitantes em que 1700 são mulheres e 566 delas residem no espaço 

rural (IBGE, 2010). 

 Com extensão territorial de 653,273 km², Novo Brasil está localizado na região de 

planejamento Oeste Goiano, eixo- 060 (SEPLAN, 2006). A Figura 5 demonstra que Novo 

Brasil faz fronteira com os municípios de Buriti de Goiás a 42km, Cidade de Goiás a 84km, 

Jussara a 31km, Fazenda Nova a 35km e Itapirapuã a 28km. 
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Figura 5 – Mapa de Localização do Município de Novo Brasil –GO 

 

 

Fonte: CÔRTES, Helena de Castro. ( 2020) 

 Tal como é possível identificar no mapa da Figura 5, a porção urbana de Novo Brasil 

é pouco expressiva, ocupando apenas 5.53 Km² da área total do município. Além da sede 

administrativa, o município é dividido em seis distritos rurais7: Carandá, Matinha, Barata, 

Cruzeirinho, Capim e Novo Goiás, mais conhecido como Furreca. De todos esses, apenas 

Furreca tem infraestrutura e concentração demográfica. No Carandá ainda é possível encontrar 

um morador, um bar frequentado  predominantemente pela escassa população rural e vestígios 

 
7 De acordo com Pina, Lima e Silva (2008) os distritos são as subdivisões de um município formado pelo 

distrito-sede, que diz respeito ao centro político e econômico, e pelos distritos rurais cuja área com maior 

concentração urbana é considerada vila. 
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de um interesse em fortalecer a dimensão religiosa com as ruínas de uma igreja. 

 A hidrografia do município é composta por três ribeirões, o Ribeirão do Capim, o 

Carapuça  e ,  por último,  o ribeirão Bucaina, responsável por abastecer a cidade. Em 

determinadas épocas do ano, geralmente entre os meses de abril e outubro, os novo-

brasilienses lidam com a baixa vazão  do Bucaina que beira a secar. Por esse motivo, há alguns 

anos a população tem recorrido ao racionamento do uso da água nestes sete meses do ano. 

 Na cheia, os ribeirões são importantes opções de lazer. Ainda que, atualmente, 

aconteça com  menor frequência na cidade, aos finais de semana os moradores daquele 

município costumam se deslocar em busca dos cursos d’água no município para fins de banho 

e pesca. 

 Os cursos d’água, juntamente com as terras disponíveis para o desenvolvimento da 

agricultura e pecuária, foram importantes fator de impulsão para a formação territorial do 

município. Como será visto, ele tem sua história de ocupação e fixação de habitantes 

aproveitando as potencialidades para agricultura e pecuária. 

 

1.2. A busca pelo Novo: Ocupação e formação territorial do município 

 

Terra amada, precioso abrigo 
             Povo nobre de alma gentil 

Dos teus sonhos, oh! Bravos, nascera 
A esperança de um Novo Brasil! 

 
(Hino municipal de Novo Brasil, Letra e música: João Batista da Silva) 

 

 Ao pensar na semântica de Novo Brasil é quase instintivo tentar decifrar quais 

aspectos provocaram o otimismo daqueles que nomearam o município. Teriam sido as 

potencialidades físicas       identificadas naquele espaço? Ou a fé dos recém-chegados era o 

bastante para imaginar que dali seria possível iniciar um Brasil novo, como mencionado no 

hino destacado na epígrafe? 

 As poucas histórias disponibilizadas na web afirmam que a ocupação do município 

foi iniciada em meados da década de 1950 por imigrantes que vieram do estado do Paraná8, 

localizado na região sul do Brasil. O contexto histórico que justifica essa imigração para o 

Centro-Oeste do país ocorreu durante o que, segundo Pádua (2008), trata-se da segunda 

Marcha para o Oeste. 

 
8 Disponível em: www.novobrasil.go.gov.br. Acesso em: abr. 2020. 
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 Naquele momento, precedido pela primeira Marcha para o Oeste durante o Estado 

Novo, vendia-se a ideia de desenvolvimento a partir da ocupação de novos espaços no interior 

do Brasil. O   principal interesse era encontrar terras férteis para o desenvolvimento de práticas 

agrícolas, (PÁDUA, 2008). Esse interesse voltado para aspectos físicos como o clima e o 

relevo é identificado             no trecho a seguir, disponibilizado no site da prefeitura do município: 

A religiosidade movia  os moradores daquele singelo povoado. Em todo 

primeiro domingo de cada mês, reuniam-se para a reza do terço. Uma das 

moradoras possuía a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, razão pela qual 

a santa passou a ser a padroeira da cidade. Foi numa dessas rezas que o nome 

do município foi escolhido, quando um dos presentes, ressaltou a necessidade 

de        dar um nome ao povoado e, movido pelo ufanismo patriótico, declamou ser 

aquela terra, um novo Brasil, devido a sua localização, clima, relevo, que  

garantiria grandes possibilidades de progresso… então, fazendo alusão ao  

descobrimento do nosso país, um deles levantou-se e concluiu com a 

aprovação dos demais: “…está decidido, esse será o nome do lugar: Novo  

Brasil!”. 

 A história citada menciona a escolha do nome quando Novo Brasil ainda era 

considerado povoado, Nossa Senhora Aparecida passaria a ser a padroeira da sede do futuro 

município. Para os recém-chegados, a ocupação desses novos espaços era vista como uma 

possibilidade de recomeço e é possível extrair daí a justificativa do propósito de um Novo 

Brasil, ainda que, nesse caso, a proporção possa parecer pretensiosa. 

 Em teoria, esses territórios ocupados ao centro do Brasil apresentavam vazio 

demográfico e econômico, mas é sabido que essas ocupações foram, em sua maioria, 

acompanhadas da desterritorialização de muitas comunidades indígenas e de posseiros. No 

caso de Novo Brasil, nenhum relato foi encontrado sobre comunidades ou povos que teriam 

habitado anteriormente o espaço do atual município. 

 Sobre os primeiros a povoarem o município, em meados de 19509, alguns nomes de 

moradores considerados importantes como, Acilino Mourão, Degir Miranda, José Marcola e 

Adão Vieira são destacados na história divulgada no site ds Prefeitura³. Esses são sobrenomes 

conhecidos naquele espaço, uns estão estampados nos nomes dos comércios da cidade, outros 

são representantes políticos e muitos tratam-se de famílias proprietárias de propriedades rurais 

do município. 

 Assim como não há relatos da história do município que antecede a chegada dos 

migrantes paranaenses, também não há grandes menções às mulheres que fizeram parte da 

formação territorial do município. Uma das aposentadas, natural de Minas Gerais, relata sua 

chegada a Novo Brasil, cinco anos após a emancipação do município10 ocorrida em 1950. Pelo 

 
9 Disponível em: < www.novobrasil.go.gov.br> acesso em abr, 2020. 
10 Disponível em http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/1958/lei_2480.pdf . Acesso em: 
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relato a seguir, a aposentada demonstra um dos aspectos que impulsionaram essa migração. 

“Vou te contar certinho por que nós viemos pra Goiás... nós tinha até a vidinha 

boa, plantava roça, colhia milho, feijão muito. Mas o arroz não tinha muito, 

aí o povo danou pra nós mudar pra Goiás. Na época eu tinha medo porque 

dizia que dava maleita. Dizia que em Goiás dava arroz que não dava nem 

conta de colher. Aí nós viemos por causa do arroz. Eu tinha nove anos. Vim 

com pai e mãe. Eu toda vida trabalhei na roça. Morei em muitos lugares antes 

de chegar em Novo Brasil”.  (Aposentada O, 90 anos)
11

 

 

 A fala da aposentada demonstra a agricultura como um importante fator motivador 

de migração. Ela enfatiza o arroz como principal cultura produzida naquela época que data de 

aproximadamente 195512. Além disso, destaca os temores daquele período em que havia o 

surto da maleita, doença transmitida pela picada de mosquito (Anopheles), cientificamente 

conhecida como malária. 

 Em suma, o espaço foi ocupado e impulsionado por atividades agrícolas formando, 

inicialmente, um povoado que, além dos imigrantes paranaenses, recebia moradores de outros 

estados, como Bahia, Minas Gerais e Piauí. Conforme aumentava-se o quantitativo 

populacional do povoado, este foi considerado distrito do município de Fazenda Nova e em 

1950 foi emancipado politicamente, tornando-se município. 

 Por ser relativamente nova, a parte urbana não guarda nenhuma arquitetura histórica, 

a não ser as casas mais antigas. Estas remetem às construções erguidas com base em técnicas 

ancestrais como as paredes de adobe e as portas e janelas de madeira rústica (Figura 6). 

 

 
nov. 2020. 
11 Diálogo realizado em fevereiro de 2020. 
12 O relato da aposentada vai ao encontro de Arrais ( 2016) quando o autor afirma que até 1988 arroz e o 

feijão eram  as culturas mais produzidas no estado de Goiás. O autor ressalta que,  com a ideia de 

modernização do campo, as culturas  predominantes passam a ser a  soja  e o milho priorizando interesses do 

mercado internacional. 
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Figura 6 - Construção em adobe em Novo Brasil-GO. 

Fonte: L.C. trabalhadora  rural (2020) 

 

 Essas construções já não são tão comuns nas paisagens do município e, das que 

restam, poucas estão habitadas. Mas estão presentes nas memórias de algumas das moradoras 

que apontam as casas, dizendo saber quem as construiu. Geralmente, elas alargam a conversa 

citando famílias ou vizinhos que se juntavam em mutirões13 para construírem as casas 

coletivamente. 

 Em 2020, o município completou 62 anos de emancipação e, quanto a isso, uma das 

moradoras afirma que “Novo Brasil é uma cidade nova com cara de velha”. Essa crítica diz 

respeito aos problemas de infraestrutura na cidade que, apesar de ter contado com a construção 

de novos comércios e com reformas de espaços públicas nos últimos anos, tem diversas ruas 

que, devido ao desgaste, estão sem pavimento, meio-fio e sem cuidados. Isso faz com que, no 

período chuvoso, os moradores tenham que lidar com a lama e no período de estiagem, com 

a poeira. 

 Além disso, nas estradas que dão acesso às fazendas, diversas pontes encontram-se 

em estado crítico, com construções antigas de madeira desgastada, tortas ou quebradas. Isso 

faz com que a fala da moradora tenha sentido, pois, apesar de jovem, Novo Brasil evidencia 

em suas  paisagens as marcas do tempo. 

  

 
13 Brandão (2020) discorre acerca das práticas de mutirões e treições, formas tradicionais de ajuda mútua 

entre homens e mulheres do mundo rural. 
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1.3. Cotidiano e memórias que dão sentido ao lugar 
 

 

Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das 

casas, cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes 

Sonhos semeando o mundo real 

Toda gente cabe lá 

(…) Lá o tempo espera  Lá é primavera 

Portas e janelas ficam sempre abertas 
 

Pra sorte entrar  (Vilarejo – Marisa  Monte) 

 
 O trecho da letra de “Vilarejo”14 retrata o cotidiano de um Vilarejo que poderia 

facilmente estar se referindo a Novo Brasil. A calmaria, as frutas nos quintais, a receptividade 

que faz caber quem chega, o tempo que espera e as portas e janelas sempre abertas. Seria essa 

uma breve apresentação da reprodução de vida em Novo Brasil que, por um bom tempo, teve 

suas vivências e práticas cotidianas ligadas aos típicos costumes dos municípios do interior de 

Goiás. 

 Tomar como relevante as vivências e relações do cotidiano é também admitir que o 

cotidiano trata- se de um elemento fundamental, tanto no “processo de produção e reprodução 

do espaço” (NÓBREGA, 2013, p. 3), quanto para a construção do sentido de lugar 

(GUITART, 2004).   

 Ao narrarem as vivências do cotidiano as aposentadas de Novo Brasil quase sempre 

fazem uma associação com as memórias que remontam ao passado. Por meio delas, é possível 

compreender o sentido de pertencimento das mulheres ao espaço em que vivem e, 

consequentemente, o sentido de lugar construído ali. Afinal, assim como ressalta Guitart 

(2004), esses sentimentos que dão sentido ao lugar muitas vezes estão presentes nas 

experiências individuais e cotidianas. 

 Um dos aspectos marcantes nas falas das mulheres sobre o cotidiano refere-se à 

intensa proximidade entre os sujeitos que vivem no município. Na cidade sempre foi uma 

prática comum as famílias se reunirem para caminhar até a casa de algum  amigo e familiares 

 
14 música escrita  e interpretada  por Marisa  Monte juntamente a Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. 
 



38 
 

 

aos finais de tarde. Para as moradoras, essa era uma forma de sair da rotina e também 

demonstrar interesse e afeto pelo outro. 

 Em outros momentos reuniam-se entre vizinhos frente às casas para comentar sobre 

os acontecimentos das pessoas e da cidade. Simultaneamente, outra parte dos moradores se 

aprontava para comparecer          aos encontros religiosos em alguma das muitas igrejas católica ou 

protestantes que ainda hoje se multiplicam na cidade. 

 Para as crianças, o compromisso também tinha hora marcada: reuniam-se entre 

amigos da vizinhança e brincavam nas ruas até o anoitecer. Bete, queimada, pique-esconde, 

corre-cotia, golzinho, pega ladrão e três marinheiros são algumas das brincadeiras populares 

naquele espaço. 

 A comunicação à distância era limitada, não fosse pela eficácia da troca de recados 

entre a vizinhança, o telefone fixo residencial era a forma mais rápida de comunicação. Para 

os que não tinham condições, o telefone de uso público ou orelhão, como era conhecido, 

intermediava a comunicação do município com outros espaços. A televisão tratava-se do 

entretenimento de maior popularidade e nutria os assuntos que faltavam nos dias comuns da 

cidade. O trabalho concentrava- se nas atividades do espaço rural e nos pequenos comércios 

do lugar. 

 No campo, os quilômetros de distância entre a vizinhança não era problema para as 

visitas aos fins de tarde que, em muitos casos, acontecia sob pretexto de uma pescaria ou 

prosa. Para as mulheres, as visitas à cidade aconteciam predominantemente aos finais de 

semana e, normalmente, com objetivos de fazer compras ou, para aquelas fiéis religiosas, para 

frequentar a igreja. 

 Ao mencionarem o rural, as memórias também retomam o tempo. Mas, nesse caso, 

apesar das mudanças das últimas décadas, muitas dessas práticas ainda preservam-se naquele 

espaço. Nas fazendas ainda é comum as visitas e trocas de alimentos entre vizinhos, a pescaria, 

a prática da caça e ouvir a rádio aos domingos de manhã15. Na Figura 7 ,  mulheres e 

crianças retornam de uma  pescaria. Levam consigo as varas de bambu para pescar e a 

capanga ou embornal onde guardam as iscas e objetos essenciais para a pesca 

 

 

 

 
15 É comum utilizarem o telefone fixo rural para  solicitarem na  rádio local  músicas  dedicadas para vizinhos 

e familiares que  vivem nas fazendas vizinhas. 
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Figura 7 – Mulheres e crianças a caminho da pesca. 

Autora: Imagem da autora (2020) 

 

 No campo, a pesca, mais do que uma forma de buscar alimentos, é também um dos 

momentos de lazer mais apreciados naquele espaço. Famílias, amigos e vizinhos se reúnem 

com frequência para pescar nos riachos, córregos ou nas represas que existem nas fazendas. 

Muitas vezes, a população que mora na cidade de Novo Brasil também se desloca para estas 

áreas para pescar. 

 Um modo de vida baseado na intensa relação entre os sujeitos, seja do campo ou da 

cidade, predominou por muito tempo no município. No entanto, a partir das últimas décadas, 

houve  modificações expressivas no cotidiano dos sujeitos de Novo Brasil. Pressupõe-se que 
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elas têm relação com a implementação de novas redes técnicas na cidade, como exemplo 

destaca-se a torre  de telefonia móvel instalada na cidade em meados de 2010. 

Esse foi também o período de implementação das redes de internet via rádio que 

popularizaram o acesso a esse serviço, seguido pelos sinais de rede wi-fi. Foi o início de 

grandes mudanças no modo de vida dos moradores do município, uma vez que as redes 

permitiram maior fluidez no quesito comunicação, tanto no espaço rural, quanto no urbano. 

 As percepções das protagonistas desse estudo, ao falar sobre Novo Brasil, destacam 

essas transformações dos últimos tempos. No entanto, as principais mudanças constatadas 

pelas aposentadas apontam para os serviços de saúde que, para elas, hoje é mais acessível no 

município. Uma senhora confessa: 

 

“Quando eu vim pra cá a saúde era ruim. Não era dado, era pagado, era 

difícil. Quando eu tive esse meu menino eu fiquei muitas vezes internada lá 

no hospital. Naquele tempo, era difícil demais. Até pra criar os filhos era 

difícil. Hoje em dia tem bolsa família, tem tanta coisa, naquele tempo eu nunca 

tive isso.  (E.P., aposentada rural, 63 anos)
16

 

 

 No período da entrevista, o filho mencionado pela aposentada havia completado 35 

anos de idade, indicando que a situação vivenciada se passou no ano de 1985. A saúde é fator 

de destaque para grande parte daquelas mulheres que, quando necessário, recorrem ao posto 

de saúde ou ao hospital maternidade, (Figura 8), disponíveis na sede do município. Nos 

últimos dez anos, ambos passaram por reformas. O antigo Hospital e Maternidade atualmente 

tem o nome de “Hospital Municipal Julio N. de Lima”, em referência a um dos antigos 

prefeitos do município. 

 

 
16 Aposentada  E., 63 anos. Diálogo realizado em fevereiro de 2020. 
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Figura 8- Hospital e Maternidade de Novo Brasil/GO após a reforma 

 

Fonte: L. C. Trabalhadora  rural (2020). 

 Com a reforma, o hospital recebeu novos equipamentos e teve seus espaços 

ampliados. No entanto, apesar das melhorias implementadas, as especialidades de 

atendimento ainda são limitadas e, muitas vezes, ainda é necessário que recorram aos 

municípios vizinhos como Jussara, Anicuns, ou mesmo para a capital do estado, Goiânia. 

 Após mencionarem as mudanças no atendimento à saúde, os destaques seguem para 

o cotidiano e a interação entre os moradores, mencionada anteriormente. A aposentada O., de 

91 anos, afirma que “Aqui agora está parecendo cidade grande” apontando que atualmente 

as relações são diferentes entre os moradores. A mesma aposentada afirma que as pessoas 

pouco se visitam e que muita coisa mudou, sendo enfática ao dizer que “Hoje não tem mais 

essas coisas de visitar os vizinhos. Antigamente tinha mais festa, menos brigas. Era mais 

animado, tinha mais de ir na casa do uns aos outros...eram poucas pessoas, mas elas vinham 

na casa da gente, os vizinhos.”17 

 Mesquisa (2017) ressalta a importante relação entre a vizinha que faz com que os 

sujeitos tendem a desenvolverem relações de pertencimento com o espaço. Além disso, 

Guitart (2004) discorre acerca das mulheres darem maior importância para essas relações de 

sociabilidade. Para a autora, o fato de elas desenvolverem mais as atividades da vida cotidiana 

faz com que deem mais valor a essas relações sociais. Por esse motivo, as mulheres tendem a 

 
17 Aposentada  E., 63 anos. Diálogo realizado em fevereiro de 2020. 
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estabelecer maiores relações com a vizinhança, que normalmente são quem as visitam no 

espaço privado. 

Os homens sempre tiveram maior relação com os espaços públicos. No campo, são 

eles que frequentam com mais frequência a cidade. Isso deve-se, principalmente, ao fato de 

eles serem os encarregados pelos negócios, seja para a entrega do leite, compra de remédios 

e rações para os animais ou para negociações com peões que residem na cidade. 

 Além disso, mesmo para aquelas famílias que dispõem de automóveis para 

locomoção, muitas das mulheres, principalmente as idosas, não conseguem conduzi-los. 

Dessa forma, por serem elas as que passam mais tempo no campo, o sentido de lugar associado 

a esse espaço é ainda mais intenso para as mulheres. 

 Em Novo Brasil, as vivências, em todos os sentidos, demonstram uma relação de 

pertencimento com o rural, sobretudo, para aqueles que viveram parte da vida nesse espaço, 

mesmo aqueles que não possuem a terra. Do mesmo modo que existem aspectos do rural 

presentes na cidade, também encontramos aspectos do urbano presentes no campo. Os 

cavalos, botas e chapéus estão no vestuário da cidade ao passo que a tecnologia como o 

celular, a internet e TV a cabo também estão nas fazendas.“São nas formas empregadas entre 

espaços e práticas, na cidade e campo, nas quais atua o termômetro da relação entre urbano 

e rural.” (CARLOS, 2011, p.51).  

 Desse modo, é visto que as transformações resultantes da expansão dos meios de 

comunicação e das redes de confecção  alteraram o modo de vida dos sujeitos, mas não 

excluíram o vínculo com o rural. Isso é possível notar, principalmente, nas práticas do 

cotidiano, culturais e das festas, como  será demonstrado nas discussões seguintes. 

1.4. Economia e trabalho: do trabalho no campo às confecções de moda na cidade 
 

 A economia de Novo Brasil foi historicamente centrada nas atividades do espaço 

rural. A predominância de pastagens nas paisagens do município, as festas de peão e as 

diversas cavalgadas que ocorrem ao longo dos anos, revelam a forte presença da pecuária. 

Esta atividade, além de constituir o imaginário popular novobrasiliense por muito tempo, foi 

também sua principal fonte de renda. 

 O plantio também compõe as atividades do campo. No entanto, uma das aposentadas 

afirma que “Aqui é mais capim e gado. Nem plantar milho não existe mais.”18 . Apesar de o 

 
18 Diálogo realizado em janeiro 2020. O., aposentada rural, 90 anos. 
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milho ainda ser cultivado em Novo Brasil, a aposentada menciona com um certo pesar  a 

inexistência de  tantas plantações como em tempos antigos e,  atualmente, pecuária é a mais 

expressiva. 

 Nesse sentido, segundo dados do instituto Mauro Borges, em 2018 os financiamentos 

para Novo Brasil apontam que R$28.670.440,71 foram destinados para a pecuária e 

R$164.880 para a agricultura, indicando a forte predominância da primeira sob o segundo. 

Investimento 174 vezes maior para a pecuária em relação ao investimento para a agricultura. 

 Se tratando de Novo Brasil, constatou-se que no campo ainda hoje se vive da pecuária 

caracterizada pelo modelo extensivo tradicional. Ali o gado é criado nos pastos e utilizado 

tanto para fins de corte quanto a leiteira. Dessa forma, além da possibilidade de venda, o gado 

garante o leite, o principal produto comercializado pelos que vivem no campo. 

 O gado de corte é criado em maior quantidade que o segundo. Geralmente é o que 

garante a contratação das famílias que não possuem terra, mas que vivem no campo. Isso 

porque grande parte dos proprietários rurais do município ou não reside no campo ou de fato, 

desempenha outras atividades urbanas, fora desse espaço. 

 Entre os proprietários, encontram-se advogados, médicos, contadores, funcionários 

públicos, políticos ou aposentados. Esses vão até as fazendas em contextos específicos, como: 

em dias de pagamento, inspecção do trabalho dos funcionários e, sobretudo, para não 

deixarem os empregados esquecerem a quem aquelas terras pertencem. 

 Assim, esses proprietários contratam um gerente ou vaqueiro, aqueles que ficam 

responsáveis pelos serviços gerais do campo, mas principalmente pelo cuidado com o gado. 

Esse cuidado resume-se em monitorar os animais nos pastos para controlar os casos de morte, 

roubo ou reprodução, apartar o gado, abrir e limpar pastos, cuidar da alimentação dos animais 

por meio dos sais e proteínas depositados nos cochos e vacinar o gado nas datas 

recomendadas. 

 É importante ressaltar que, na prática, o trabalho do contratado rural vai muito além 

dos cuidados com o gado. Os contratados são responsáveis por todas as atividades que 

envolvem a organização que garanta o desenvolvimento econômico da fazenda. Nas 

propriedades de maior extensão, muitos contratantes optam por contratarem mais de uma 

família. Nesses casos, as atividades são distribuídas entre os trabalhadores e um deles, 

geralmente homem, torna-se responsável por gerenciar os demais. 

 O Censo agropecuário, IBGE (2017), aponta que em Novo Brasil os produtores do 

sexo masculino gerenciam 402 dos estabelecimentos agropecuários, enquanto 58 deles são 

declarados como de responsabilidade de produtoras do sexo feminino. 
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 Enquanto o gado de corte é a escolha majoritária para os grandes produtores, o gado 

leiteiro é prioridade para aquelas e aqueles  que não dispõem de grande quantidades de terra 

e geralmente encontram-se em regime de agricultura familiar. Apesar disso, o predomínio de 

um sistema de pecuária não exclui o outro, ou seja, os agricultores familiares também criam 

gado para fins de comercialização, assim como no regime patronal encontra-se tanto o gado 

para corte quanto para ordenha. 

 A ordenha das vacas acontece logo cedo. Trata-se de uma função exercida pelos 

homens, mas que possui relações com o trabalho feminino. As mulheres têm um papel 

introdutivo na jornada de trabalho no campo, se a ordenha for às 6h, elas acordam às 5h00 

para coar o café, considerado indispensável para o desempenho das demais atividades do dia. 

 Ressalta-se que as atividades desempenhadas pelas mulheres vão muito além do 

preparo do café, como será discutido nos próximos capítulos. Na Figura 9, a trabalhadora rural 

realiza a apartação do gado leiteiro. 

FIGURA 9 – Trabalhadora Rural ordenhando vaca no município de Novo Brasil 

Fonte: JESUS, Priscila Barbosa. (2021) 

 

 A apartação é uma prática que resume-se em separar as vacas leiteiras de seus 

bezerros após estes terem mamado,  a fim de preservar a produção de leite para o dia seguinte. 
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O leite produzido nas fazendas de Novo Brasil é comercializado pela Cooperativa Mista 

Agropecuária de Itapirapuã. Desse modo, todos os dias após a ordenha, os produtores 

depositam o leite em reservatórios refrigeradores, localizados nas fazendas, e de lá são 

transportados para a Cooperativa dos produtores que o direciona para indústrias e/ou varejo. 

 Além da comercialização, uma parte do leite é reservada para consumo familiar. Esse 

leite é entregue para as mulheres que fazem o processo de coar, ferver e reservar o leite para 

os diferentes usos, a depender do excedente. Por exemplo, na janela da Figura 10, o leite 

depositado na garrafa pet indica o consumo básico da família. 

 
FIGURA 10 – O leite reservado na janela para uso cotidiano 

 
Fonte: Imagem da autora (2019). 

 

 Quando reservados em galões, em maiores quantidades, são utilizados para a 

produção do queijo minas, requeijão e de doces, como doce de leite, rapadura de leite e a moça 

branca, que podem ser ou para consumo familiar ou comercializados na cidade. A produção 

desses alimentos é predominantemente realizado pelas mulheres. 

 Outras formas de renda no campo naquele espaço surgem da comercialização de 

outros animais como os porcos, as galinhas e os ovos. No município, há também exemplos de 

mulheres que reservam o mel coletado das abelhas para fins de comércio. Os animais, além 

de comercializados, são frequentemente trocados entre a vizinhança. Segundo a entrevistada 
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L., de 50, anos de idade “É bom sempre ter uns galos sobrando, porque quando morre um 

aqui nóis vai no vizinho e ele sempre  tem um. Se ele precisar tem que ter sobrando também”19. 

 De acordo com o IBGE (2010), os maiores rebanhos em Novo Brasil são, em 

primeiro lugar, de bovinos, em segundo, os galináceos, e os suínos. Filhotes de porcos, como 

os mencionados na tirinha da Figura 11, são colocados para engordar.   Quando em menor 

quantidade, ficam nos chiqueiros, em outros casos são criados em mangueiros20 que dispõem 

de maior espaço para a procriação. 

Figura 11 – Ilustração: A porca do vizinho 

Fonte: Ilustração da autora (2020). 

 

 A empolgação da trabalhadora em receber metade dos filhotes de suínos deve-se ao 

retorno que eles podem propiciar, tanto no que diz respeito à alimentação, como na questão 

financeira. Isso porque, assim como as galinhas e demais aves domésticas, os suínos podem 

ser comercializados entre vizinhos ou na cidade, contribuindo, assim, para a renda da família.  

 No que diz respeito à agricultura, as roças de milho e de mandioca dominam no 

município. Os dois tipos caracterizam-se por cultura temporária. O milho é plantado entre os 

meses de agosto e setembro no período em que se iniciam as chuvas e além do uso familiar, 

é comercializado para produção de pamonha e ração de animais. Com a mandioca é produzido 

a farinha e o polvilho que, além do consumo familiar, também são destinados para o comércio. 

 
19 Entrevistada  L, 51 anos. Diálogo realizado em fevereiro de 2020. 
20 São espaços cercados para a criação de suínos. Diferenciam -se dos chiqueiros por terem maior extensão 

que os primeiros. 
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Não existem muitas outras alternativas de renda para aqueles que vivem no campo 

ou desenvolvem atividades rurais. Tampouco existem outras cooperativas ou iniciativas que 

fortaleçam essas atividades além da cooperativa dos produtores de leite. A cidade conta com 

um espaço denominado Feira Coberta que, por muito tempo, foi utilizada para a 

comercialização de produtos do campo. No entanto, apesar de ter passado por reforma em 

2016, há tempos o espaço não é utilizado para esse fim. 

 Sem um espaço reservado ou feira direcionada para este fim, as vendas de produtos 

rurais acontecem na informalidade. Dessa forma, os pequenos comércios e as moradoras e 

moradores da cidade encomendam com os que vivem no campo produtos, como o leite, o 

queijo, carnes, entre outros. Um dos produtores rurais é conhecido por se deslocar de carroça 

até a cidade em busca de vender os doces e rapaduras confeccionados em sua propriedade pela 

mulher. 

 Para aqueles que não residem no campo, mas vivem do trabalho rural, as alternativas 

também não são muitas. Além da contratação mensal nas fazendas em regime patronal, há 

também o trabalho por dia desenvolvido pelos volantes, boias-frias ou peões, como são 

chamados os trabalhadores sazonais. 

 Ao dialogar com as trabalhadoras rurais de Novo Brasil é possível compreender que, 

ainda que residam na cidade, é nesse espaço que aqueles que sempre trabalharam no 

campo continuam  buscando por emprego. Nesse sentido, sair do campo nem sempre é perder 

o vínculo com o espaço rural. 

  Quanto a isso, são os homens que têm maior possibilidade de manter esse 

vínculo empregatício no campo. Anjos e Caldas (2005) discutem a masculinização do campo 

responsabilizando a modernização dos processos de produção como uma das causas de 

expulsão das mulheres do campo. Nesse contexto, por trabalharem em atividades braçais e 

terem maior domínio sob as máquinas e veículos de uso rural, são os homens que 

normalmente são contratatados nesses espaços. 

 Os tipos de trabalho no campo mais solicitados em Novo Brasil,  geralmente, 

são o roçado, a aplicação de veneno nos pastos e o corte de madeira para montagem de currais 

e para a construção de cercas nas propriedades. 

As ofertas de trabalho, mesmo para os homens, nem sempre é abundante. Quando 

não conseguem  emprego nas proximidades, recorrem à migração temporária para outros 

estados, principalmente para os estados do Mato Grosso e Pará, onde afirmam encontrar 

maiores ofertas por serviços rurais. Normalmente, reúnem um grupo de trabalhadores e ficam 

dias ou meses ausentes até o fim da empreita. As mulheres, por vezes, acompanham os 
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maridos nessas empreitadas. Quando ocorrem, elas ficam responsáveis pela alimentação dos 

peões mas, com frequência, a presença delas é dispensada. Isso porque, como a maioria dos 

contratados são homens, os maridos não apreciam que as mulheres estejam no meio, ficando 

eles mesmos responsáveis pela cozinha. 

Nos períodos de ausência dos maridos em Novo Brasil, as mulheres assumem todas 

as responsabilidades da casa. Além dos cuidados rotineiros, são elas quem devem lidar com 

as contas e os alimentos para a família. 

 Em Novo Brasil, as mulheres afirmam que dos trabalhos rurais disponíveis, o mais 

compensador é a contração mensal, aquela que garante a contração pelo regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Porém, a contração é geralmente masculina, os 

casos encontrados de mulheres contratadas deviam-se à impossibilidade de assinar a carteira 

de trabalho do marido. 

 Foi possível notar que as mulheres, apesar de terem pouco reconhecimento de 

trabalho nesses espaços, funcionam como um fator facilitador para contração do trabalho 

masculino. Pode-se exemplificar, por meio do relato da entrevistada L. de 50 anos:  

“- O homem achou muito bom contratar nós. Achou bom saber que tenho muita 

experiência de doméstica. Eu vou cozinhar para os peão e limpar a sede  

quando eles for vir pra cá. 

- E a senhora vai receber também? 

- Não, mas o salário é nosso e as galinhas também…”21 

 

 Com o relato da entrevistada, a situação pode ser facilmente remetida a uma grande 

promoção de pague um e leve dois. Um super-combo em que, contrata-se serviços rurais e 

ganha-se  de brinde os serviços domésticos. No caso apresentado, comum no município, o 

valor pago é de um salário-mínimo (R$ 1,1 mil ) e o que beneficia a mulher, além do salário 

do marido, é o quintal livre para criação de galinhas e porcos. 

 Mesmo com a ausência de salário e reconhecimento na Carteira de Trabalho, essa 

ainda é uma das grandes oportunidades para as mulheres que trabalham no campo. A 

trabalhadora rural G. de 37 anos relata que“Ele ia contratar meu filho por mês, mas desistiu 

porque ele brigava demais com a mulher. Aí ele ficou com medo de assinar a carteira do 

menino e depois a mulher ir embora pra cidade. Ele sozinho aqui, ele achava que não dar 

conta não.” 

 
21 Diálogo realizado em fevereiro de 2020. 
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 O relato da trabalhadora contribui para a afirmação de que no campo, apesar da figura 

masculina ter prioridade no reconhecimento legal do trabalho, as atividades que as mulheres 

desempenham possui grande relevância aos olhos dos contratantes. Além disso, associa-se à 

presença da mulher como fator de contribuição para que o funcionário possua maior 

austeridade e presença no local de trabalho. Isso porque os homens solteiros tendem a se 

deslocar com maior frequência para as cidades em busca de lazer. 

 Apesar de a economia em Novo Brasil ainda manter forte relação com as atividades 

mais comuns do espaço rural, as relações de trabalho também passaram por modificações nas 

últimas décadas. Isso foi marcante a partir de 2009, com o surgimento das redes de confecções 

de moda na cidade. A aposentada E., de 63 anos, afirma que “Pra mulher, hoje o trabalho é 

doméstico e confecção. Pra homem também é confecção. Confecção e pedreiro. Serviço de 

roça aqui é muito pouco.” 

 Atualmente, em Novo Brasil, existem oito confecções faccionistas em 

funcionamento22. Cinco delas recebem tecidos da Companhia Hering, uma empresa 

multinacional brasileira de vestuário que exporta produtos para diversos outros países e detêm 

franquias espalhadas em diversos estados do país. Conforme ressaltado por Olanda (2010), 

além do Brasil, a empresa alcança os mercados da Europa e da América Latina. 

 Além das confecções, existem outras três facções23 terceirizadas que recebem os 

tecidos de contratantes menores e caracterizam-se por empregarem um menor número de 

funcionários. Ao contrário das confecções maiores, essas funcionam nas residências 

particulares e, por adotarem mão de obra familiar, normalmente não aderem ao regime de 

contratação CLT. 

 Estas facções menores nem sempre recebem os tecidos diretamente do contratante 

inicial, mas sim por outras confecções terceirizadas. Por este motivo, desenvolvem o 

trabalho de costura por um valor duas ou três vezes menor daquele que deveria ser pago. 

 Apesar das condições de trabalho serem questionáveis, as confecções e facções 

tornaram- se principal opção de trabalho, principalmente entre os mais jovens. Trabalhos que 

cumprem o salário-mínimo e carteira de trabalho assinada eram raros até a chegada das 

confecções e, com a presença delas ocorreu uma forte alteração nas relações de trabalho. 

 Muitas das mulheres e homens que faziam parte da população desempregada ou que 

 
22 A informação foi constatada durante o trabalho de campo realizado em janeiro de 2020. 
23 Segundo Olanda (2010, p. 87) as facções são responsáveis pela finalização das confecções de vestuários. 

Para o autor, “A facção é responsável pela costura, a  última etapa da confecção. Recebe o tecido cortado 

(denominado de talhado), costura, passa, dobra e devolve as peças prontas”. 
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compunham mão de obra informal em serviços braçais e de reprodução, migraram do campo 

para a cidade. Estes passaram a trabalhar nas confecções. Essa migração ocorre mais devido 

à facilidade em conseguir trabalho que por vontade espontânea de se afastar do campo. 

 Para mulheres mais jovens a confecção é a melhor garantia de estabilidade salarial. 

No entanto, para aquelas com mais idade e acostumadas com o trabalho do campo, essa nem 

sempre é vista como a melhor saída. Umas das trabalhadoras rurais, de 50 anos, afirma que 

“Eu já não enxergo muito bem para costurar. Ficar em pé o dia inteiro então...as costas não 

aguentam”. 

 Essa trabalhadora completa sua fala dizendo preferir os serviços do campo e afirma 

que, enquanto estiver na cidade, opta pelo trabalho doméstico. Nesse caso, percebe-se também 

uma comodidade com o trabalho que é acostumada a desenvolver no campo. Isso leva a refletir 

sobre a preparação, as práticas e as opções de trabalho disponíveis para as mulheres rurais que 

vivem na cidade. 

 Como já foi comentado, na sede de Novo Brasil as oportunidades de trabalho para 

essas mulheres são concentradas nas atividades domésticas ou nas confecções existentes na 

cidade. Também existe a possibilidade do  trabalho público administrativo, mas dificilmente 

são ocupados pelas trabalhadoras rurais. Mesmo as demais mulheres do município têm pouca 

participação. 

 Os dados disponibilizados pela prefeitura do município em 202024 apontam que as 

mulheres ocupam 27 dos 92 cargos públicos da cidade, ou seja, quase 1/3 dos cargos. Entre 

os cargos ocupados por elas estão faxineiras, assessora adminsitrativa, gari, porteiras, 

secretarias de educação, finanças e uma delas no cargo de chefe coordenadora de merenda 

escolar. 

Além das formas de trabalho apresentadas, outra opção de complementação de renda, 

mas pouco explorada são as festas que, eventualmente, acontecem no município. Conforme 

exposto no tópico a seguir, as festas, além de opção de lazer, também são importantes 

oportunidades para comércio e contribuir para a economia do município. 

 

1.5. Em dias de festa 

 

 Para as (os) moradoras(es), a cidade de Novo Brasil é  descrita  como uma “cidade 

parada”, como se não houvesse movimento, nem muitos acontecimentos.  De fato, nos dias 

 
24 Disponível em: https://acessoainformacao.novobrasil.go.gov.br/cidadao/transparencia/cntservidores.  

Acesso em: dez. 2020. 
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normais, raramente consegue-se avistar mais de três pessoas caminhando em uma mesma rua, 

exceto em alguma das três avenidas da cidade.  Isso pode ser justificado pela população urbana 

que soma 2.274 pessoas, 1.134 delas mulheres (IBGE, 2010).  Também é preciso considerar 

que os tipos de comércio presentes na cidade não oferecem grandes atrativos para que haja 

esse movimento. 

Contudo, essa descrição não pode ser dita em dias de festa. Em dias de festa a cidade 

acorda. Os salões de beleza ficam tão cheios quanto os bares e igrejas. Nesses dias, pode-se 

dizer que as fazendas vão para a cidade ou, ao englobar valores e tradições tipicamente rurais, 

a cidade vai para o campo. 

 A maioria das festas está vinculada ao aspecto religioso, sobretudo ao catolicismo, 

religião da    maioria    da     população25.     Desse     modo,     grande     parte     das     festas     

é promovidas pela Igreja Católica, assim como as folias e as festas juninas. Para Almeida 

(2019, p. 87), “as festas religiosas no território brasileiro são heranças do período colonial 

provenientes das comunidades europeias que conservavam um credo religioso cristão.” 

 Diante das alterações das últimas décadas no cotidiano, causadas pela modernidade 

e pelo advento de novas redes, as festas são o que, possivelmente, representam a resiliência 

da cultura local, uma vez que demonstram o forte vínculo ainda existente com o espaço rural. 

 Estão entre elas as festas religiosas como a festa de São Sebastião e Nossa Senhora 

Aparecida, as cavalgadas, as festas de peão e shows de música sertanejo que acontecem na 

cidade em determinadas épocas do ano. O calendário apresentado no Quadro 1 apresenta as 

principais festas que acontecem em Novo Brasil: 

Quadro 1 - Calendário de festas de Novo Brasil/GO 

 
25 Segundo dados do IBGE (2006) 2240 dos novo-brasilienses são católicos, seguido por 921 evangélicos 

e, apenas,11 declaram ser de religião espírita . 
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Fonte: organizado pela autora  (Março, 2020). 

 

 Das festas destacadas na Figura 1127 nem todas acontecem todos os anos. Isso 

depende da situação do município, sobretudo da iniciativa de cada representante político em 

exercício. 

 A festa de São Sebastião, conhecida pelos moradores como “Festa de julho”, em 

referência ao seu mês de acontecimento, é uma das mais tradicionais do município. A festança 

concentra-se na avenida Joaquim Pacheco de Macedo, entre a praça central e a paróquia que 

recebe o nome do santo homenageado. 

 Trata-se do evento que mais movimenta a cidade. Nessa época, a parte central da 

cidade  é ocupada por diversas tendas de feirantes compostos tanto por moradores locais como 

por aqueles vindos de outras localidades. Instala-se também uma estrutura de parque de 

diversão com brinquedos variados e fliperama. Dessa forma, durante aproximadamente nove 

dias de acontecimento da festa, a população tem entretenimento durante o dia e a noite. 

 Segundo Almeida (2019, p. 87), essas festas em homenagem às (aos) santas (os) 

padroeiras (os) são “demarcações simbólicas e espaciais que expressam as ligas identitárias 

que os indivíduos passam a ter com o lugar, a religião e o santo”. Isso é expressivo, ao passo 
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que antigos moradores do município, ainda que já não residam naquele espaço, retornam a 

Novo Brasil anualmente para acompanhar a festa. 

 Ademais, essa festa em homenagem ao santo padroeiro dos soldados envolve tanto a 

população novo-brasiliense, quanto de outros municípios limitrofes que também se deslocam 

para acompanhar os eventos da festa. Entretanto, a minoria dos sujeitos que compõe o 

numeroso público da festa, frequenta de fato a igreja, onde celebra as missas para o padroeiro 

homenageado. 

A igreja possui uma estrutura integrada no seu entorno onde os fiéis se reunem após 

a missa e desenvolvem suas próprias atividades ao longo da festa. É nesse ambiente que, 

durante a festa, encontram-se produtos advindos do campo. Alí, comercializa-se uma varidade 

de alimentos como caldos, pamonha, galinhada, arroz carreteiro, bolos, quitandas, entre 

outros. Também são realizados os tradicionais leilões no quais são ofertados bovinos, 

artesanatos e cestas de alimentos diversos produzidos pelas mulheres. 

Enquanto parte da população se atém ao espaço da igreja, para o público maior da 

festa a atração principal  está relacionada com a apresentação das duplas de músicas sertanejas 

que, tradicionalmente, encerram o último dia da festa. Conforme a Figura 12, durante esse 

momento da festa é possível quantificar a público recepcionado em Novo Brasil no período 

da festa. 

 

FIGURA 12 – Festa de São Sebastião em Novo Brasil-GO 

Fonte: Acervo da prefeitura  de Novo Brasil. 2014. 
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 A movimentação da festa e principalmente o show de encerramento atraem muitos 

moradores de outros municípios. Tendo em vista uma quantidade excepcional de visitantes, 

as moradoras e moradores da cidade aproveitam para montarem tendas ofertando uma 

diversidade de produtos e obterem alguma renda durante o período de festa.  

 Nessas tendas, além das bebidas alcoólicas, comercializam-se alimentos diversos, 

nem sempre mantendo relação direta com o campo como aquelas preferidas no espaço 

reservado para a igreja. No caso das tendas externas encontram-se sanduíches, espetinhos, 

pastéis, entre outros.  

 Outro evento de grande prestígio pelas moradoras e moradores do município e que 

acabam favorecendo a economia do município, são as cavalgadas ecológicas. Conforme 

Santos (2018), as motivações da realização das cavalgadas são de origem distintas, no caso de 

Novo Brasil, essa prática acontece com intuito de lazer e festivo tendo como roteiro as 

paisagens rurais do município.  

 Nos dias do evento, a comunidade se reúne em um  local da cidade, geralmente na 

praça central, montada a cavalo e acompanhados por carros e motos. A cavalgada inicia-se 

com o desfile nas principais avenidas da cidade e em seguida o passeio segue em direção às 

estradas rurais.  

 Inicialmente tratava-se de um festejo que acontecia uma vez ao ano, mas devido à 

repercussão positiva do evento, atualmente são organizadas diversas cavalgadas ao longo dos 

semestres. Algumas delas são promovidas pela prefeitura, outras pelas igrejas evangélicas, 

mas a mais popular delas é promovida pela comitiva Ouro Fino. Trata-se de uma comitiva 

composta por moradoras e moradores do município, cuja organização é formada por 

empresários e filhos de fazendeiros da região. 

 A rota de cada cavalgada nem sempre é a mesma. Para cada uma delas é definido um 

destino  final a depender dos fazendeiros que oferecem o espaço para a festa e o pouso da 

cavalgada. Durante todo o percurso os comerciantes aproveitam para comercializarem bebidas 

para o público participante do evento. Além disso, na fazenda onde ocorre o pouso e a festa 

de encerramento, também são vendidos alimentos e bebidas para consumo da grande 

quantidade de pessoas que acompanham esta etapa da cavalgada. 

 Na Figura 13 observa-se a predominância da figura masculina no passeio, mas a cada 

ano tem aumentado a participação feminina. Ademais, uma das atrações do evento é a 

nomeação da rainha da cavalgada que acontece por meio de uma votação popular. 
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Figura 13 – Trajeto da Cavalgada Ecológica de Novo Brasil. 

Fonte: Acervo da Prefeitura de Novo Brasil. (2013). 

 

 As mulheres também participam como porta-bandeiras. Nesse caso, geralmente são 

cinco mulheres posicionadas à frente do desfile, portando as bandeiras do Brasil, do estado de 

Goiás, do município e a faixa com o nome da comitiva organizadora do evento. 

 É necessário destacar que as candidatas a rainha da cavalgada não são, 

necessariamente, residentes do município de Novo Brasil. Há também aquelas que residem 

nas cidades e distritos de municípios vizinhos. Além disso, muitas delas sequer residem no 

espaço rural. Nesse sentido, é visto que o protagonismo das cavalgadas não é ocupado pelas 

mulheres e homens do campo.  Esse domínio de citadinos em eventos considerados rurais é 

evidente desde os sujeitos organizadores até as mulheres que são escolhidas como rainhas.  

 No entanto, para além da festividade e da aproximação com o campo, a cavalgada é 

valorizada por propiciar a geração de lucro para aqueles de Novo Brasil que atuam como 

vendedores ambulantes ou organizadores do evento. Para aquelas cavalgadas que são 

organizadas e financiadas pela prefeitura do município seu significado se amplia para 

estratégia política.  

 As festas juninas também são tradicionais no município e elas são festejos 

convencionais do espaço rural. E apesar de atualmente elas acontecerem predominantemente 

no espaço urbano, essa presença do rural é vista na decoração, nas roupas e na comida que 

demonstram o esforço de criar cenários e experiências que remetem ao rural. Em Novo Brasil, 
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essas festas acontecem todos os anos nas escolas, e em alguns anos nos espaços públicos, 

como na Figura 14, promovidas pelos comércios e pela prefeitura do município. 

 

FIGURA 14 – Festa Junina em Novo Brasil/GO ANO? 

 

Fonte: Acervo da prefeitura  de Novo Brasil. 2013. 

 

 A festa em homenagem a São Pedro, São João e Santo Antônio está entre as mais 

esperadas, pela fartura de comidas como canjica, pamonha, pipoca. Almeida (2019, p. 91) 

destaca que o festejo tem origem nos rituais  antigos de invocação da fertilidade do solo e 

crescimento das plantações. Para a autora “O mês de junho, no Hemisfério Norte, era o 

período do ano em que celtas, bretões, egípcios, persas e outros povos faziam rituais para 

estimular e promover a fartura nas colheitas”. 

 Como já destacado, nas últimas décadas Novo Brasil passou por intensas 

modificações nas relações sociais e cotidianas, causadas, principalmente, pela modernidade e 

pelo advento de novas redes de comunicação. Essas alterações são percebidas também nas 

festas tradicionais. 

 Ao passo que ao lado da igreja acende-se a fogueira para os santos padroeiros, 

simultaneamente nas vizinhanças é possível encontrar tendas que reproduzem música 

eletrônica. Além disso, durante as cavalgadas ecológicas os sujeitos adotam os chapéus, as 
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botas e jeans apertados como trajes. No final, a maioria deles, trata-se de peoas e peões 

produzidos para a cavalgada e que montam a cavalo especificamente para o desfile. 

 Ainda assim, as festas tradicionais, além de contribuírem para a economia e geração 

de trabalho no município, são possivelmente uma representação da resiliência da cultura local. 

Isso porque continuam se repetindo a cada ano e apreciadas pela população local, mesmo 

diante das alterações destacadas. 

 

1.6. As mulheres de Novo Brasil e a relação com o campo 

 

 As mulheres representam 48% da população total de Novo Brasil. De acordo com o 

Censo de 2010, a população residente do município contava com 1700 mulheres e dessas, a 

maioria está entre 40 e 49 anos. No que diz respeito à situação domiciliar, 566 das mulheres 

residem no campo representando 33% do total de mulheres. Neste espaço, a população 

masculina é maior, somando 679. 

 No que se refere ao trabalho, a população masculina é a predominante no que compõe 

a População Economicamente Ativa (PEA). As estatísticas da Pesquisa Nacional de Amostra 

Domiciliar (PNAD) também demonstram que as mulheres são maioria na profissão de 

professoras, enquanto os homens estão mais presentes nos cargos de liderança, como os de 

diretores e gerentes. 

 Esses dados mencionados trazem um panorama das características que são 

consideradas relevantes acerca desses sujeitos. No entanto, deve-se ressaltar também que, 

além de todas essas características numéricas e objetivas, essas mulheres possuem histórias, 

memórias e vivências que não são presentes nos dados estatísticos, como os apresentados 

acima. 

 Essas mulheres possuem diferenças como aquelas em relação à idade, crença, 

escolaridade, história de vida. Mas a semelhança entre elas se dá diante de outros aspectos, 

sobretudo quando estão relacionados  ao trabalho, ao cotidiano e, principalmente, às questões 

de gênero. 

 As mulheres com as quais conversamos para essa dissertação foram, principalmente, 

aposentadas rurais e mulheres não aposentadas, mas que residem ou exercem algum tipo de 

atividade no campo. As aposentadas tinham entre 60 e 72 anos de idade e as trabalhadoras de 

24 a 52 anos. A maioria  das entrevistadas nasceu ou viveu a maior parte da vida em Novo 

Brasil.    

 Daquelas não naturais do município, alguns vieram de municípios ou povoados 
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vizinhos, outras de estados como Bahia, Minas Gerais e Tocantins. Algumas migraram para 

o município ainda jovens, com a família, em busca de oportunidades de emprego. Outras, por 

terem se casado com homens que tinham família ali, se fixaram no município: 

 

“Eu nasci nos Três Morros. Eu, meu irmão e a outra irmã que morreu. Meu  

pai morreu e minha mãe logo morreu também. Ficou eu e meu irmão, ai eu 

tocava roça, eu capinava também, trabalhei de tudo na roça; aí de Três 

Morros fomos pra Novo Goiás. Aí fomos pra fazenda do Leque, morei la com 

meu irmão, depois fomos pra outra fazenda, depois casei com o Tião e vim 

com ele pra Novo Brasil.” 26 (E, aposentada rural, 63 anos) 

 Dentre essas mulheres com as quais conversamos, nenhuma possui propriedades 

rurais, mas a maioria morou ou mora há muito tempo no campo. Entre elas, apenas uma, já 

aposentada, afirma que, quando jovem, a família já fora possuidora de propriedades rurais, 

mas vendera até não ter mais. As demais, sempre viveram no campo como trabalhadoras, mas 

nunca possuíram terra. Duas já participaram de acampamentos da reforma agrária na tentativa 

de adquirir terras, mas em ambos os casos os acampamentos não tiveram sucesso. 

 Para a maioria delas é explícito o vínculo com o campo, as memórias e o afeto são 

especialmente voltados para esse espaço. No entanto, por não possuírem propriedade, 

dependem do regime patronal para viver nesses espaços, ou seja, elas dependem do emprego, 

geralmente vinculado aos maridos contratados, conforme foi narrado na seção 1.4. 

 Grande parte das mulheres que compartilhou das conversas, desenvolve atividades 

domésticas no campo, porém, não são empregadas domésticas. O que diferencia essas duas 

condições é que, apesar de desenvolverem atividades domésticas, mesmo externas ao âmbito 

familiar, dificilmente são remuneradas por elas. Para aquelas, já aposentadas e que residem 

na cidade, ainda é possível identificar o forte vínculo com o campo, um dos exemplos é visto 

no relato da aposentada na Figura 15. 

Figura 15 – I l u s t r a ç ã o :  O convite para pescaria 

 
26 Diálogo realizado em fevereiro de 2020. 
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Fonte: Ilustração da autora (2020) 

 

 

 Assim, é possível notar que, para ela, ir para o campo, passar dias na beira do rio e 

pescar é sinônimo de viver. Trata-se de uma forma de recuperar as vivências que já não são 

mais tão comuns  em seu cotidiano como quando vivia no campo. No entanto, nota-se que 

e la também atribui importância para um certo conforto disponível ressaltando a presença da 

casa, da energia elétrica e da água encanada. Ou seja, esses serviços fazem com que ela atribua 

ainda mais valor ao lugar. 

 Pode-se afirmar que, ainda que as mulheres rurais já não vivam mais no campo, seu 

lugar não deixa de ser aquele que elas atribuem valores. Tuan (1980) ressalta que os sujeitos 

que vivem  no campo atribuem sentimentos mais intensos com o lugar, uma vez que 

possuem relação direta  com a terra. 

 Por outro lado, o lugar, assim como os sentimentos que deram origem, não é 

imutável. Há mulheres que, ainda que tenham a maior parte da vida no campo, atribuem valor 

simbólico equivalente à casa que conquistaram na cidade 

“Na roça num ponto era bom, mas em outro a gente trabalhava muito, tinha 

que ajudar o marido na roça. Era capinar, era roçar, tudo quanto é trem tinha 

que dar uma ajuda. Como diz o causo, no meu tempo de vivência, graças à 

Deus dei conta de construir essa casinha e criei meus filhos trabalhando, 

sempre aqui em Novo Brasil, nas fazendas.” (D, aposentada rural, 68 anos )27. 

 

 No relato da aposentada nota-se a naturalidade com que a mulher descreve o trabalho 

desenvolvido por ela como ajuda, ainda que a própria confessa ter desenvolvido atividades 

 
27 Diálogo realizado em fevereiro de 2020. 
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semelhantes ao marido como capinar e roçar. Além disso, é expressado o alívio em conquistar 

a casa própria. 

 A casa é também um elemento marcante para compreender as relações de afeto das 

mulheres  com o espaço rural. O sentido de lugar atribuído ao rural é percebido não só na busca 

de estar sempre nesses espaços, como também na tentativa de manter as práticas que as 

aproximam da vivência no campo. 

 Há uma tentativa de manter o modo de vida semelhante àquele vivenciado no  campo. 

A Figura 16 trata-se do registro de uma extensão da casa construída no fundo de um dos 

quintais urbanos de Novo Brasil. Ao lado esquerdo da foto, encontram-se ferramentas de 

trabalho comuns de uso no campo como a enxada, o enxadão, varas de pescaria, galões de 

reservar leite, entre outras. Ao lado direito, a fornalha, o lampião e a panela grande – sinônimo 

de fartura –, e o urucuzeiro (Bixa orellana),  plantado à frente. 

 

Figura 16 – Quintal urbano em Novo Brasil-GO 

 

Fonte: Imagem da autora (2020) 

 

 É como se guardassem na cidade um pedaço do campo em suas casas. Ainda que não 

haja um espaço específico como o da foto, há sempre a presença da fornalha, ou de aves como 
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galinhas e codornas. Os quintais, em sua maioria, também apresentam grande diversidade de 

plantações de árvores frutíferas, plantas herbáceas e em alguns casos de hortas. 

 Há também casos em que as aposentadas afirmam não manter mais tanto vínculo com 

o rural. A aposentada D., de 68 anos, nos diz que “hoje eu sou mais da cidade, eu não mexo 

com nada da roça mais não. De vez em quando eu casco uma mandioca, faço uma pamonha, 

casco milho”.    No dizer da aposentada, fazer pamonha, descascar mandioca e o milho não se 

resumem mais a práticas típicas do campo. Nesse aspecto, é importante ressaltar as ruralidades 

existentes nesses espaços que, segundo Carneiro (1998), envolvem o intercâmbio dos aspectos 

do campo na cidade e aspectos da cidade no campo. 

 Algumas técnicas aprendidas no campo também são encontradas nos quintais 

urbanos. Na Figura 17, por exemplo, em meio a horta, cabos fixados na terra e neles são 

encaixadas cascas dos ovos que, segundo uma aposentada, servem para espantar as lagartas 

e insetos que podem ameaçar o desenvolvimento da plantação. 

 

 

Figura 17 – Canteiro de horta em quintal urbano. 

 

Fonte: Imagem da autora  (2020) 

 Outras práticas também são comuns, como: o uso da água de fumo, e até mesmo a 

urina de vaca nas folhas das plantas para servir como inseticida. Ainda que na cidade tenha 
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a possibilidade de aderir aos pesticidas industrializados, há ainda a persistencia desses usos 

tradicionais do campo.  

 Também fazem o uso de remédios provenientes de ervas e raízes coletadas no campo 

para curar infecções. Como exemplo, é possível citar o uso da flor do pequi (Caryocar 

brasiliense) para curar bronquite e a casca da “sangra d’água” (Croton urucurama) para a cura 

infecções, como gastrite e úlceras. 

 Conforme representado na Figura 18, alguns aspectos são predominantes no que diz 

respeito às atividades desenvolvidas pelas mulheres de Novo Brasil. Nela, destaca-se a 

religiosidade, que, como mencionado anteriormente foi fundamental para a formação 

territorial do município, o trabalho de costura que deixa de ser apenas em casa e expande para 

as confecções de moda, a plantação de hortas e de roças de milho e, a produção de pamonha 

tradicional a cada ano. 

 

Figura 18 –  Ilustração: As Mulheres de Novo Brasil: costura, religiosidade, a produção de 
pamonha e o plantio 

Fonte: Ilustração da autora (2020) 

 

 Ao longo do período de escrita dessa dissertação aconteceram algumas mudanças  

na vida das mulheres com as quais tínhamos conversado anteriormente. Algumas migraram 

de fazenda, uma delas devido ao fim do casamento,  outra mulher passou a viver na cidade e 

trabalhar nas confecções de moda e, uma terceira, tornou-se mãe pela primeira vez. 



63 
 

 

 No que diz respeito às aposentadas, as alterações que foram possíveis acompanhar 

envolveram o estado de saúde. Uma delas, devido à fragilidade em se locomover, levou uma 

queda que a deixou acamada, e três delas faleceram por diferentes motivos.  

 Com isso, nas histórias cotidianas, ocorrem fatos importantes de serem destacados 

como a instabilidade enfrentada por aquelas que, por não possuírem terras, dependem da 

demanda do trabalho para permanecerem no campo. Dessa forma, mudam frequentemente de 

fazenda em fazenda, em alguns casos por anos e em outros por  alguns meses. 

 Com as aposentadas rurais compreende-se a vivência envolvendo o trabalho no 

campo, os processos de recebimento da aposentadoria e as mudanças que ela propicia nas 

condições e qualidade  de vida da  mulher. As trabalhadoras, por sua vez, compartilham as 

atividades que desenvolvem nesses espaços e situações de gênero e trabalho invisível ainda 

existente nesses espaços, temas a serem discutidos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2 – 

AS QUESTÕES DE GÊNERO NO CAMPO 

E A PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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CAPÍTULO 2 - AS QUESTÕES DE GÊNERO NO CAMPO E A PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 

 

A planta é feminina, a luta é feminina   La mar, la sangre y mi América Latina 

O meu desejo é que o seu desejo não me defina 

A minha história é outra  

Tô rebobinando a fita 

Salve! Negras dos sertões, negras da Bahia  . Salve! Clementina, Leci, Jovelina 

Salve! Nortistas, caribenhas, clandestinas .    Salve! Negras da América Latina 

A baixa auto-estima da Dona Maria Da sua prima, da sua filha e sua vizinha.  Isso me 
intriga, isso me instiga 

(Antiga Poesia – Ellen Oléria) 

 

 

 A letra da música “antiga poesia”, mencionada na epígrafe, escrita e interpretada por 

Ellen Oléria, traz aspectos importantes sobre gênero que se pretende discutir neste capítulo. 

A letra revela as adversidades enfrentadas por mulheres, trabalhadoras e pretas. Além disso, 

exalta os saberes das idosas e revela motivações para que muitas de nós, mulheres, queiramos 

“rebobinar a fita”, em outras palavras, contar a própria história. 

 A proposta dessa dissertação surge do que é destacado no trecho final da epígrafe, 

daquilo que intriga, mas que também instiga. Muito além da baixa autoestima de mulheres 

como “Dona Maria”, é intrigante o fato de que, ainda hoje, mulheres tenham suas vidas 

definidas com base nas demandas de uma sociedade patriarcal e misógina que, como afirma 

Federich (2017) trata-se de uma sociedade que odeia as mulheres. 

Nesse sentido, esse capítulo tem com o objetivo dentificar as implicações das 

questões de gênero para o acesso à aposentadoria rural. A pesquisa teórica aparece e contribui 

no embasamento por meio das proposições de autoras e autores que discutem temas como 

gênero, trabalho invisível, Previdência Social e aposentadoria rural.  

Ao longo do capítulo também são destacados os fragmentos das narrativas das 

mulheres compartilhadas durante as entrevistas realizadas no município. Por meio delas, é 

possível compreender algumas das questões de gênero vivenciadas no campo, o trabalho 

insivível que desenvolvem no espaço rural e o processo de solicitação da aposentadoria. 

Dessa forma, as discussões se ramificaram em cinco seções. A primeira delas, 

Desvendando as questões de gênero, aborda a definição e principais discussões teóricas acerca 
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das questões de gênero. Além da discussão teórica, são compartilhadas observações acerca 

das hierarquias de gênero realizadas durante o contato com as trabalhadoras rurais e as visitas 

no município. Inclui também questões apontadas pelas próprias trabalhadoras.  

O segundo tópico denominado, As trabalhadoras rurais e o trabalho invisível no 

campo, apresenta as principais atividades desenvolvidas pelas mulheres nesse espaço. Discute 

de que forma a veemência do trabalho no campo apresenta consequências que resultam na 

aceleração do envelhecimento físico e no comprometimento da saúde das mulheres. 

Na terceira seção, Previdência, Solidariedade e Bem-estar Social, contextualiza o 

surgimento dos sistemas previdenciários constatando a importância do estado de Bem-estar 

Social para a garantia de seguridade, sobretudo para a população menos favorecida 

economicamente. Para que seja levada a ideia de seguridade está diretamente ligada a 

solidariedade. 

A quarta seção, A Previdência Social brasileira e a extensão para o campo, remonta 

os caminhos que moldaram o sistema previdenciário brasileiro. Por meio dele, destaca-se o 

demorado processo de extenção da seguridade social para o campo. As mulheres levaram 

ainda mais tempo para serem incluídas como seguradas.   

O quinto e último tópico, Aposentadoria rural e impasses para o acesso, aprofunda 

as discussões acerca das dificuldades que as trabalhadoras rurais possuem para obterem o 

benefício da aposentadoria. Discute também as ameaças que o próprio Estado representa ao 

ignorar as questões de trabalho e de gênero enfrentadas por elas nesse espaço. 

 

2.1 Desvendando as questões de gênero 

 

 As questões de gênero dizem respeito às relações que se fundam e se multiplicam 

social e culturalmente com base na distinção entre os sexos masculino e feminino. 

Diferentemente de sexo, relativo às características biológicas dos sujeitos, as questões de 

gênero permeiam uma esfera simbólica que criam características direcionadas ao que se 

considera relativo ao homem e à mulher. 

 Homem e Calligares (2019) discutem que, assim como razão/loucura, pobres/ricos, 

selvagens/civilizados, entre outras tantas categorias, a oposição homem/mulher não é natural, 

e sim parte de uma construção cultural. Essas discussões tiveram início nas décadas de 1960 

e 1970 por meio dos movimentos feministas e das proposições de mulheres como Beauvoir 

(1970, p. 7), quando esta autora afirma que “Todo ser humano do sexo feminino não é, 

portanto, necessariamente  mulher”. 
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 Alguns dos resultados dessas relações de gênero são os espaços, as funções e os 

comportamentos atribuídos aos sexos masculino e feminino e que, em sua maioria, envolvem 

a supremacia do primeiro sobre o segundo. Tal supremacia se intensifica ao passo que, aquilo 

que é atribuído ao masculino é supervalorizado, e ao feminino é o oposto. Consoante ao 

ilustrado na Figura 19, McDowell (2000) destaca algumas binaridades criadas com base na 

construção de gênero 

 
Figura 19 – Ilustração: A divisão dos espaços com base na distinção dos sexos 

Fonte: Organizado pela  autora  com base em McDowell (2000). jul, 2020. 

 

 Conforme a Figura 19, compete às mulheres a esfera do espaço privado, de dentro 

da casa, da dependência, da falta de poder reduzido à ideia de diversão e do consumo. No 

entanto, o principal intuito com o desenho é enfatizar que tais atribuições são externas ao 

corpo, ou seja, os sexos masculino e feminino não nascem munidos desses espaços, mas, sim, 
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recebem essa atribuição da sociedade. 

 Apesar de o corpo não carregar naturalmente cada uma dessas atribuições que 

alicerçam as questões de gênero, ele é fundamental para a construção sociocultural que, com 

base nas diferenças biológicas entre os sexos, criam opressões, hierarquias e desigualdades na 

sociedade. 

 Nicholson (1994) destaca que, apesar de distintos, gênero e sexo são 

interdependentes. Nesse sentido, as construções sociais que se desdobram nas questões de 

gênero se fundam a partir do sexo e a forma com a qual o corpo é visto e apresentado é, 

também, uma construção sociocultural. Nesse sentido, Homem e Calligares afirmam que “O 

que temos de fato são corpos que se distribuem num contínuo de variantes possíveis, entre a 

mulher e o homem. Em cima dessas diferenças entre os corpos físicos, que já são 

problemáticas, é como se nós fôssemos colocando pedaços de história, linguagem, educação” 

(HOMEM, CALLIGARIS, 2019, p. 84). 

 É importante ressaltar que nem todos os corpos cedem a essas imposições culturais. 

Como efeito, tem-se na atualidade uma gama de identidades de gênero que se distinguem do 

simbolismo convencional homem/mulher. Assim, criam-se diferentes identidades de gênero 

que, para Homem e  Calligares (2019), também são falhas, uma vez que, cada corpo tem suas 

especifidades. Além disso,  toda identidade é também resultante de construções culturais. 

 Apesar disso, a importância das diversas identidades de gênero, que geralmente estão 

incorporadas, tanto nos movimentos feministas quanto no movimento LGBTQIA+28, se 

consolida na necessária luta por direitos. Nesse caso, ainda que os corpos sejam 

individualmente distintos, essas identidades são necessárias para fins de re-existências diante 

de uma sociedade que se molda por meio de dois sexos hegemônicos, ignorando toda e 

qualquer diversidade existente. 

 Romper ou ir contra essas questões de gênero, como bem defende Beauvoir (1970), 

não significa dizer que não existam mulheres, mas sim intenta negar a noção de eterna 

feminilidade citada pela autora. É comum ouvir e ler argumentos que, mesmo com o intuito 

de engrandecer o sexo feminino, acabam reforçando as questões de gênero. Esses geralmente 

atribuem às mulheres características como as de serem mais cuidadosas, atenciosas, sensíveis, 

entre tantas outras. 

 Esses discursos, apesar de atribuírem adjetivos positivos às mulheres, são também 

parte resultante das questões de gênero. Nicholson (1994) discute que, ao utilizar o sexo 

 
28 Acrônimo em referência às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer, 

intersexuais, assexuais e mais. 
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como ponto de partido, ainda que para reivindicar direitos, acaba-se caindo no abismo do tão 

criticado determinismo biológico. O fato é que as mulheres não são cuidadosas, organizadas, 

atenciosas ou dedicadas porque são mulheres, mas sim porque a sociedade, os espaços de 

vivência e as experiências contribuem para que, muitas de nós, tenhamos, ou nos esforcemos 

para deter todos esses adjetivos. 

À medida que esses esteriótipos referentes aos sexos masculino e feminino se 

reproduzem social e culturalmente, eles são cada vez mais naturalizados e se impermeabilizam 

na sociedade, de forma que, dificilmente são questionados. Ainda que se considere as 

mudanças expressivas na sociedade contemporânea, é visto que as questões de gênero 

resultantes desse processo continuam sendo aceitas a ponto de parecer distante, para a maioria 

das mulheres, acreditar na possibilidade de uma realidade distinta. A esse respeito, Beauvoir 

(1970) afirma que: 

Ao lado da pretensão de todo indivíduo de se afirmar como sujeito, que é 

uma pretensão ética, há também a tentação de fugir de sua liberdade e de 

constituir-se em coisa. É um caminho nefasto porque passivo, alienado, 

perdido, e então esse indivíduo é presa de vontades estranhas, cortado de sua  

transcendência, frustrado de todo valor. Mas é um caminho fácil: evitam -se 

com ele a angústia e a tensão da existência  autenticamente assumida. (p. 15) 

 

 Essa tentativa de evitar angústias e tensões dão espaço para um conformismo 

instaurado nas próprias mulheres. Isso, sem dúvidas, faz parte dos fatores que contribuem para 

que essas questões de gênero se mantenham firmes, ainda hoje na sociedade. Isso não significa 

que os sujeitos, as mulheres, não tenham consciência da realidade vivida. Há apenas um 

caminho mais fácil que, como  será discutido, não é escolhido de forma espontânea. 

 Saffioti (1969) discute a construção social que determina o que é ser mulher, 

ressaltando que as concepções atribuídas, para ambos os sexos, têm diferentes significados 

nas diversas sociedades do mundo. A mesma autora cita comunidades indígenas que admitem 

a força das mulheres que, não  são vistas como frágeis nem mesmo após o parto. Também 

ressalta que, apesar de não haver comprovações concretas sobre a existência de um 

matriarcado, nem que demonstre a existência da figura feminina em posição de poder, estudos 

antropológicos29 comprovam a existência de sociedades que endeusavam mulheres, sobretudo 

pela capacidade de gerar vida. 

Davis (2016) também destaca essas determinações utilizadas de formas diferentes 

em uma mesma sociedade, demonstrando que essa construção sociocultural também é 

 
29 Esses estudos antropológicos foram baseados em fragmentos de obras de artes, tempos e cultos religiosos 

que comprovam a idolatraria  da figura feminina. 
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moldada de acordo com interesses específicos. Por exemplo, momentos em que mulheres 

negras foram escravizadas sendo submetida não só aos mesmos trabalhos e castigos atribuídos 

aos homens como, além disso, ainda sofriam o acréscimo das violências sexuais (DAVIS, 

2016). 

Nos exemplos citados, as mulheres não eram vistas como frágeis, ainda que por 

diferentes perspectivas, seja pela capacidade de fertilidade ou pelo potencial de exploração. 

No entanto, essa perspectiva muda de acordo com os interesses da sociedade. Federici (2017) 

cita momentos históricos que demonstram como as mulheres tiveram seus corpos dominados 

e foram resumidas a reprodutoras e a donas de casa. 

Além de variar de acordo com as diferentes sociedades, espaços geográficos e 

períodos históricos, as questões de gênero na vida de uma mulher também diversifica de 

acordo com a classe ou os  níveis de instrução. Ainda sim, conforme a Figura 20 demonstra, 

em alguma medida elas estão sempre presentes. 

 
Figura 20 – As questões de gênero independem de classe ou nível de instrução. 

Fonte: Ilustração da autora. (2020) 

 

 Na Figura 20, há representaçoes de dois contextos. Na primeira, raça antecede 

gênero. No entanto, no último quadrinho é possível notar que independe da posição 

hierárquica ou grau de instrução, a segunda também está sujeito às questões de gênero. 

Ao olhar para a mulher branca ilustrada, talvez o primeiro impulso seja imaginar que 

se trata  de uma secretária, contratada especificamente para esta função. No entanto, poderia 

facilmente tratar-se de uma mulher que ocupa um cargo semelhante ao dos homens diante da 
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mesa de      negócios. Resumidamente, independente do cargo, as tarefas que envolvem 

atividades domésticas ou cuidados são, usualmente, destinadas às mulheres sob pretexto de 

que elas são mais cuidadosas ou de que naturalmente levam mais jeito para essas funções. 

Essas questões perpassam os diferentes espaços, de forma que, se a mulher em casa, 

não lida  com questões de gênero, possivelmente lidará no trabalho ou nas demais esferas 

sociais. Dessa forma, por mais bem instruídas ou economicamente sucedida, os espaços 

atribuídos às mulheres ainda são os domésticos e a situação da mulher, em alguma medida, 

ainda é de submissão. 

A ideia de submissão da mulher é repetida tantas vezes que as mesmas acabam 

convencidas,  a ponto de aceitarem o discurso de terem uma capacidade intelectual inferior a 

dos homens. Por diversas vezes, durante as conversas realizadas para a construção dessa 

dissertação, as mulheres aparentavam, inicialmente,  terem medo de falar sobre suas 

experiências, acreditando que não seriam capazes de responder ou contribuir, ao presumir que 

não fossem compreender as perguntas. 

 É comum também que, antes de responder a qualquer pergunta, as mulheres 

confirmem antes com os maridos, como se precisassem de permissão ou da confirmação para 

receberem credibilidade em suas palavras. 

 Durante as  conversas, também ficou explícito a diferença dos espaços vivenciados 

por ambos os sexos. Ao falar do município ou de suas histórias, as mulheres mencionavam 

aspectos das  relações sociais cotidianas, enquanto os homens, quando presentes, 

mencionavam aspectos externos         à casa. As mulheres destacavam as mudanças nas relações 

sociais da vizinhança, enquanto os homens mencionavam o crescimento da área urbana do 

município com a construção de novas casas. 

 Introduzir gênero nas principais discussões dessa dissertação, é assumir que esse 

tema tem efeito na formação,  na construção e nas relações sociais presentes no espaço 

geográfico. Além disso, está intrínseco nos demais conflitos abordados pela ciência 

geográfica, sejam eles de caráter políticos, sociais, ambientais ou econômicos. 

 Dessa forma, é preciso não só desvendar essas relações que se desdobram nos 

diferentes espaços, como também,  trazer o debate e fortalecer narrativas que destaquem cada 

vez mais a condição feminina. Conforme atesta Silva (1988), isso deve ser feito sem perder 

as demais dimensões da Geografia sociocultural. 

Apesar dessas abordagens geralmente serem associadas a interesse 

predominantemente feminino, é preciso ressaltar que, diferente do que se pensa, discutir 

gênero não envolve apenas mulheres. Ferré e Serra (2006) chamam a atenção para a 
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necessidade de estudos sobre gênero que abordem também o comportamento masculino. 

Contudo, ainda que essas discussões venham se fortalecendo no âmbito acadêmico, elas são 

frágeis e quase inexistentes nos espaços sociais, como acontece no contexto de Novo Brasil. 

Como já comentado no primeiro capítulo, Novo Brasil passou por diversas mudanças 

nas últimas décadas que envolveram transformações nas relações do cotidiano, modificadas  

com as novas redes que modernizaram os meios de comunicação e modificaram as relações 

de trabalho. Essas transformações, há tempos, alcançaram o campo. 

Do mesmo modo em que na cidade encontra-se práticas associadas ao rural, no campo 

também é possível encontrar um modo de vida muito associado ao urbano. Atualmente, no 

campo, é    possível utilizar telefone móvel, acessar internet e TV a cabo, hoje encontradas em 

grande parte das residências rurais do município. 

 As mudanças não resumem-se a isso, Novo Brasil também sentiu os efeitos da 

expressiva redução da pobreza no campo, fenômeno que, conforme defende Arrais (2017b), 

é atribuído à expansão da aposentadoria rural e ao surgimento das políticas de assistência 

social como o bolsa família e as políticas públicas voltadas para esse espaço. O Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 

o Fomento Mulher são exemplos de políticas públicas que fortalecem  economicamente as 

atividades desenvolvidas pelas mulheres no campo. Por meio dessas políticas, muitas 

mulheres atualmente possuem residência própria e conseguiram adquirir um mínimo de 

autonomia financeira. 

 Com isso, o exposto tem o intuito de destacar as principais mudanças enxergadas no 

município. Mas, também ressaltar que, com um pouco mais de observação, é possível perceber 

que muita coisa permanece igual. Por exemplo, questões de gênero que estão enraizadas de 

forma que, ao adentrar na vivência daquelas mulheres, sobretudo as que vivem no campo, 

priorizando as observações acerca de gênero muitas vezes, é como voltar no tempo. 

 Os questionamentos acerca de gênero estão longe de compor as principais demandas 

e debates presentes no espaço de Novo Brasil. O município ainda tem uma forte base patriarcal 

presente nas relações sociais, como também nas representações presentes nas paisagens e na 

história do município. 

 Assim como na maioria dos lugares, a história de Novo Brasil exalta predominante a 

figura masculina. Além de serem os homens, os únicos mencionados como figuras pioneiras 

na ocupação daquele espaço. Também,  eles estão referenciados nos nomes das escolas, do 

hospital, do estádio, da igreja principal, das praças e das ruas, como destacado na tabela 1. 
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Tabela 1 – Destaque para nomes masculinos  nas Ruas, Avenidas e Praças da sede de Novo 

Brasil. 
 

 
1 Rua 15  

2 Rua A 

3 Rua Antônio Martins de     Brito 

4 Rua Antônio de Sá   

5 R           ua B 

6 Rua Brasil Ramos Caiado 

7 Praça Brasil Ramos Caiado  

8 Chácara  Bucaina 

9 Rua C 

10 Praça Castelo Branco  

11 Av Coronel Raulino Alves de 

Castro 

12 Rua D 

ha 

13 Praça Deger Miranda Teles 

 
14 Rua Delcio Miranda  

15 Rua Dilmo Ribeiro Machado 

16  Praça Divino José Lourenço 

17 Rua Dom Abel 

18 Rua Doutor José Feliciano Ferreira  

19 Rua Doutor Pedro Ludovico 

Teixeira  

20 Rua Evilasio Sofia  de Araújo 

21 Rua Fazenda Nova 

22 Rua Goiás 

23 Rua Hermógenes Coelho  

24 Rua Idelfonso Gomes de Almeida 

25 Rua Itapura  Rua Jk 

26 Av Joaquim Pacheco de Macedo 

 

 
27 Rua José Cândido Soares 

28 Rua Lúcio Marcola  

29  Rua Minas Gerais 

30  Rua Perimetral Nascente 

31 Av Professor Alfredo Nasser 

32 Rua José Carlos Rabelo  

33 Rua Miguel Alves de Almeida 

34 Rua Osiris Teixeira   

35 Rua Perimetral Nascente 

36 Av Professor Pedro Gomes 

Fonte: Google maps. Out de 2020, 

 

 No que diz respeito ao campo, vale ressaltar que os donos da maior parte dos 

estabelecimentos agropecuários são, também, os homens30. Além disso, durante as eleições 

municipais realizadas em 2020, dos trinta e sete candidatos aos cargos políticos, dez 

mulheres foram candidatas a vereadoras, uma a vice-prefeita e nenhuma delas foi eleita. 

Ao final, foram  eleitos oito vereadores, um prefeito e um vice-prefeito. Esses aspectos 

demonstram que a figura masculina ainda é detentora dos espaços de poder. 

 Nesse sentido, concorda-se com Almeida (2008) ao dizer que os símbolos e os 

discursos, bem como as representações, não são neutros. Eles têm importância significativa 

na formação de territorialidades e, por meio deles, é possível analisar importantes aspectos 

que dão sentido ao território e ao lugar. Desse modo, é possível identificar esses sentidos 

permeados pelas questões de gênero. 

 O fato delas estarem presentes e, ainda assim, serem ignoradas e naturalizadas   na 

maioria dos espaços não é surpreendente. Mas elas podem servir para enfatizar a importância 

dos questionamentos feitos presentemente que intentam revelar essas realidades. 

 Para as mulheres, as implicações constantes em gênero são evidenciadas desde a 

infância. Elas iniciam-se geralmente no seio familiar e se desdobram para as demais esferas 

 
30 IBGE (2010) 
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sociais. Quanto a isso, a poetisa Cora Coralina (2013, p. 101), ao escrever sobre sua 

infância, relata que “Humilhação maior, domínio sobre a criança, esta era não raro 

amarrada com fio de linha na perna da mesa, o sadismo, sobretudo, da mãe. Não amarravam 

o menino traquinas, levado, dobravam a personalidade da criança”. 

 No trecho do poema de Cora, é possível compreender os limites impostos para as 

meninas, que não se aplicavam aos meninos que, não raro, tornam-se também reprodutores 

das questões de gênero. Assim, o modo de agir, os espaços que lhes são reservados são 

definidos desde a infância. 

Em outro trecho, a poetisa também destaca a situação das mulheres, desde cedo são 

repreendidas, criadas para servir de modo a evitar deslize 

 

Eles tinham no tempo uma forma típica de rejeição ao menor deslize:         cruzavam 

os talheres, deixavam o prato ou a tigela, tomavam o chapéu e  saíam sem 

palavra. Quando não reagiam, duros. As donas, responsáveis, sentiam a 

desfeita, assanhavam-se, ralhavam, esbravejavam lá pela cozinha em correções 

ásperas. Havia  sempre uma culpada, ignorante, infeliz, humilhada: ja ensinei 

tantas vezes… já  cansei de falar (2012, p. 106) 

 

 No fragmento de Cora Coralina percebe-se que a mulher é encarregada do trabalho 

doméstico, mas tem a obrigação de realizá-lo ao gosto e à aprovação do homem. Também 

destaca a cobrança das mulheres adultas com relação as mais novas, para que aprendessem a 

como se portarem de forma a continuarem a tradição. 

 O poema de Cora remete às lembranças de sua infância vivida na cidade de Goiás, 

um dos municípios fronteiriços de Novo Brasil. Mencioná-lo no presente deve-se ao fato de 

que, mesmo tempos depois, ainda é possível notar esses costumes. 

 Para as trabalhadoras rurais, essas questões se aprofundam ao passo que esbarram 

em direitos básicos, como o reconhecimento do trabalho realizado, a remuneração pelas 

atividades desenvolvidas e o acesso à previdência social. 

 As mulheres que vivem no campo, independentemente do horário do dia, estão 

constantemente trabalhando. Há sempre o que fazer na casa, enquanto os homens, após 

terminarem suas atividades diárias,  repousam cochilando, se reúnem para dialogar entre eles, 

quase sempre ao redor da mesa, frequentemente servidos por petiscos, café e, não menos 

comum, por garrafa de cachaça. 

 Os homens dificilmente manifestam preocupação ao ver as mulheres trabalhando em 

todas as horas do dia. Os maridos, os filhos, os patrões, ou qualquer outra presença  masculina, 

naturalizam o fato da mulher ser a única responsável pelo trabalho  doméstico. Trabalho esse 



75 
 

 

que não é remunerado, mas, menos ainda, dispensado. 

 As trabalhadoras rurais também têm participação nas atividades produtivas, seja no 

trato dos  suínos, das aves, das cabras,  seja na plantação e colheita das roças. No entanto, 

a participação das mulheres nas atividades produtivas é frequentemente considerado ajuda, 

assim como os homens que           colaboram nas atividades domésticas também são considerados 

como ajudantes. 

 No primeiro caso, descaracteriza-se o trabalho das mulheres, colaborando para que 

recebam salários menores ou, no caso da maioria, para que não sejam remuneradas. No 

segundo, retira-se a responsabilidade do homem, reafirmando que tais atividades são de 

responsabilidade feminina. A cobrança das adultas e idosas por manter esse comportamento, 

visto como correto, foi constatado durante as obervações realizadas para este estudo. Era 

comum que os diálogos realizados com elas sobre o trabalho no campo e aposentadoria rural 

se voltassem para críticas direcionadas para as mulheres mais jovens. 

[...] ela fala pra mim: eu não consigo andar assim igual a você, eu ando é 

chique. Ela é mais jovem, se a pessoa fosse mais velha não pensava nisso, 

tinha mais ideia de ajudar o filho. Ela não seca roupa no sol, nem gosta de 

pegar sol. Eu falo pros outros, não compensa ser desse jeito. A vaidade dela 

já tá pondo ela sem graça. (T., Aposentada rural, 66 anos)31 

 

 Na fala destacada, a aposentada se referia à esposa de seu filho que, para ela, possui 

uma vaidade desnecessária. Ao longo da conversa, a aposentada continua afirmando que, no 

lugar de se preocupar com as questões estéticas, a  mulher deveria concentrar seus esforços 

no cuidado com o filho. 

Com esse exemplo, para as idosas, não trata-se de reproduzir as questões de gênero, 

mas sim de transmitir conhecimentos que para elas foram tidos como corretos. Outro exemplo 

é destacado na ilustração da Figura 21. 

 

 
31 Diálogo realizado em fevereiro de 2020. 
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Figura 21 – I l u s t r a ç ã o :  A comadre preguiçosa! 

Fonte: Ilustração da autora (2020) 

 

 

 A Figura 21 representa uma leitura feminina, ilustra uma das situações presenciadas 

em campo que retrata a cobrança acerca do comportamento esperado de uma mulher. Quando 

esta não responde ao que lhe foi imposto, a resposta imediatamente surge por meio de críticas 

por parte de outras mulheres. É possível compreender o quanto essas questões foram forjadas 

e reproduzidas historicamente pela perspectiva masculina, mas que não se sustenta 

unicamente por ela. 

 Segundo Lerner (2019), o patriarcado só funciona com a colaboração das mulheres, 

mas também ressaltar que essa colaboração não acontece de forma espontânea, mas, sim, 

ocorre por meio da doutrinação que faz a divisão entre mulheres respeitáveis ou não. Para 

facilitar essa colaboração, as mulheres são privadas de suas histórias, restritas ao acesso à 

educação, aos recursos financeiros e  ao poder político. 

 Essa cobrança pelo comportamento relativo a uma mulher não se restringe apenas às 

mulheres que desenvolvem atividades domésticas em casa. Mesmo aquelas que trabalham 

fora, de forma remunerada, não se desprendem da total responsabilidade pela casa e pelos 

filhos. Homem e Contardo (2017) afirmam que miramos em um feminismo que prometia 
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igualdade, mas acertamos em uma realidade que se desdobrou no acúmulo de funções. 

 Discutir gênero não se resume apenas às hierarquias e à divisão sexual do trabalho, 

mas também envolve situações de violência doméstica. Ao falar sobre situações de violência  

vivenciada nos anos de convívio com o marido, uma trabalhadora rural afirma: “Ele já me deu 

muito trabalho, agora melhorou, até maneirou na bebida… agora não troco mais, não. Lutei 

tanto pra conseguir consertar, se trocar por outro é outra batalha”32. (D. Aposentada, 68 anos) 

 A violência doméstica é um tema importante de mencionar ao se tratar de gênero. No 

ano de 2020, as discussões com destaque para este assunto foram ampliadas devido à 

pandemia de COVID-19. Veira et al. (2020) discutem o fato de o isolamento causado pela 

pandemia ter refletido no aumento dos casos de violência doméstica. Para as mulheres do 

campo, essa situação de isolamento considerada extraordinária é, na realidade, o normal. 

 As mulheres que vivem no campo, além de estarem em condições de vulnerabilidade 

financeira, também encontram-se distantes da vizinhança, da família e, muitas delas, não 

possuem ou não sabem conduzir veículos, caso necessitem recorrer à ajuda. Nesse sentido, é 

comum as situações em que essas ficam isoladas com seus agressores. 

 Em Novo Brasil foi observado certa desconstrução, sobretudo em mulheres mais 

jovens. Uma delas afirmou que não recebe o salário na fazenda, mas que se precisar ir para a 

cidade, ela e os filhos conseguem se manter com emprego em uma das confecções. É preciso 

reconhecer que com as confecções implementadas nas últimas décadas, elas amenizaram esses 

conflitos, sendo importante saída para mulheres que antes se submetiam, sem outra alternativa, 

a situações de opressão e violência. 

 Nesses espaços de trabalho fabril, embora seja associada a uma atividade feminina, 

ele coloca ambos os sexos em situações semelhantes. Os homens, para obter o salário, 

desenvolvem atividades de costura que, historicamente, foram associadas à figura feminina. 

Em algumas delas, é possível encontrar homens em condição de empregado e mulheres em 

situação de liderança. 

 Muitas autoras, como Beauvoir (1970); Federicci (2017); MCDowell (2000) e 

Nicholson (1994) discutem a subordinação das mulheres ao homem. Conforme Calvin (1984), 

nunca houve comprovações de uma sociedade em que as mulheres estivessem em situações 

de poder. MCDowell (2000) já defende que o “poder do macho” é construído gradualmente 

por meio das privações de ensino, dos espaços públicos e políticos e da autonomia financeira. 

 
32 Diálogo realizado em janeiro de 2020. 
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 Na situação específica dessa pesquisa, é possível observar essa submissão muito 

atrelada à dependência financeira, sobretudo, aquelas mulheres que são mães, priorizam muito 

a participação masculina para prover o sustento dos filhos. Por isso, a importância das políticas 

de assistencialismo, assim como, do reconhecimento do trabalho feminino para diminuir as 

questões de gênero. Porém, também é importante compreender que elas não são resolvidas 

apenas com isonomia salarial, reconhecimento do trabalho feminino ou com  direito a 

aposentadoria. 

 O salário é, sem dúvida, um passo importante para alcançar a justiça econômica. Para 

Federicci (2018), além de ter uma importância política como modo de organização da 

sociedade, o salário é uma importante alavanca para romper hierarquias existentes em meio à 

classe trabalhadora. No entanto, conforme Pinheiro (2018), não se trata apenas de uma 

questão econômica, mas envolve também injustiças de natureza cultural ou simbólica. Nesse 

caso, enquanto  não houver mudanças nas questões culturais e simbólicas as mudanças nas 

questões econômicas, apesar de importantes, não resultarão na extinção dos problemas e 

entendimento equivocado de gênero. 

 

2.2. As Trabalhadoras Rurais e o Trabalho Invisível no campo 

 

Deus fez primeiro o homem  

A mulher nasceu depois 

 Por isso é que a mulher  

Trabalha sempre pelos dois 

                                                                                    Homem acaba de chegar, tá com fome 

   A mulher tem que olhar pelo homem 

E é deitada, em pé, mulher tem é que trabalhar  

O rico acorda tarde, já começa resmungar 

 O pobre acorda cedo, já começa trabalhar 

 Vou pedir ao meu Babalorixá 

Pra fazer uma oração pra Xangô 

 Pra por pra trabalhar gente que nunca trabalhou 

(Maria  Moita- Carlos Lyra / Vinícius de Moraes.) 
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A música Maria Moita33 foi regravada em diversas versões, entre elas, as mais 

conhecidas estão nas vozes de Nara Leão, Rosália de Souza e Dulce Nunes. De todas, seja em 

versão Samba ou Bossa Nova, a crítica é certeira ao dizer que “mulher tem é que trabalhar”. 

A letra por completa vai ao encontro de Federici (2018) quando destaca que os atributos da 

feminilidade são, na realidade, funções de trabalho. 

Especialmente no campo, ainda é comum ouvir que a mulher tem que ser 

trabalhadeira, saber cozinhar, cuidar do marido, ser obediente e saber educar os filhos. Afinal 

de contas, homem nenhum vai se submeter a um casamento com mulher que não sabe cuidar 

de uma casa34. Ao mesmo tempo, é também comum ouvir que a mulher é sustentada, essa 

mesma, que atende a todos os requisitos mencionados. 

Essa mulher escuta e reproduz que apenas o marido trabalha e que, nada mais natural 

que ela seja grata por ser sustentada. Esses exemplos são falácias constantemente lembradas 

no  cotidiano, muito ouvida ao longo das conversas realizada para a construção dessa 

dissertação. Mas, é também um importante início para colocar em debate o trabalho 

considerado invisível. 

O trabalho invisível é aquele que acontece, mas não é visto, não aparece nas 

estatísticas, não  é levado em consideração nas reformas previdenciárias. Ou, os trabalhos, que 

apesar de serem reconhecidos legalmente por meio de decretos e leis, acontecem na 

ilegalidade, sobretudo, devido à resistência por parte dos contratantes. 

Esse trabalho invisível faz parte da realidade de muitos sujeitos que não são 

reconhecidos legalmente pelo trabalho que exercem, ou não têm suas atividades reconhecidas 

como trabalho. Segundo Schwartz (2009), o visível do trabalho está associado à formalidade 

e às regras  de outras pessoas, enquanto o invisível remonta saberes, valores. 

Uma das principais causas do trabalho invisível é a divisão sexual do trabalho 

proveniente de gênero já discutida. Isso faz com que as mulheres sejam as que mais se 

enquadram  nesse tipo de trabalho. Essa divisão, além de ser baseada nos sexos feminino e 

masculino, também se sustenta por meio de hierarquias, uma vez que atribui às mulheres o 

serviço reprodutivo e aos homens, o trabalho produtivo. 

Enquanto o trabalho produtivo é exaltado, o reprodutivo mal é reconhecido como 

trabalho. Nesse contexto, é comum que as mulheres realizem trabalhos gratuitamente, 

 
33 Composição de Carlos Lyra e Vinícius de Morais. 

34 Lerner (2019) observa que, de acordo com a sociedade, mulheres respeitáveis são aquelas ligadas aos 

homens. 

 



80 
 

 

geralmente destinado a  outras pessoas, com fundamento na natureza humana, no amor e no 

dever materno. Esse é o caso  das trabalhadoras rurais e aposentadas em destaque nesse 

estudo, que tiveram, na maior parte da vida, seus trabalhos invisibilizados sob pretexto de se 

tratar de ajuda, natural para o sexo feminino. 

Conforme já destacado por Pinheiro (2018), são as estruturas de dominação que 

colocam a mulher em desvantagem, não são erradicadas por meio de legislação, assim como 

o trabalho não passa a ser reconhecido apenas por ser garantido por lei. A estrutura é fundada 

socioculturalmente e é aí que a mudança deve acontecer. 

É o caso das trabalhadoras domésticas que, apesar de serem asseguradas pela Lei 

5.859, promulgada em 1972, que garante os benefícios previdenciários para essas 

trabalhadoras,   ainda hoje, muitas não dispõem desses direitos. Quando são remuneradas, 

raramente recebem salário mínimo e têm a carteira de trabalho assinada. 

Boris (2014) destaca que atrelado ao trabalho doméstico, as mulheres ainda 

desempenham o care, que, para a autora (p. 103), “envolve serviços pessoais para outrem: 

atividades que se voltam para as necessidades físicas, intelectuais, afetivas e para outras 

demandas emocionais de cônjuges, filhos e pessoas idosas, doentes ou com deficiências”. 

Boris (2014) ainda ressalta que a construção sociocultural que atribui somente à 

mulher as habilidades como o care e as atividades do lar fazem com que o trabalho doméstico 

perca o valor econômico. Isso ocorre porque essas atividades passam a ser consideradas como 

próprias do ser feminino, resultando também na divisão sexual do trabalho. 

O trabalho rural no Brasil é diverso. Ainda que diferentes sujeitos desenvolvam a 

mesma função, os significados se distinguem a depender do espaço, as experiências são 

outras, as condições de vida são outras. No entanto, é possível afirmar, com base em D'avila 

(2006) e Duarte (2010) que o trabalho da mulher ainda é voltado para as atividades de 

reprodução domésticas. 

Atualmente, na maioria dos espaços, os tipos de trabalho não dependem necessariamente da 

força física. Nesse sentido, as chances são maiores para conseguir um trabalho. No campo, 

por sua vez, as atividades valorizadas ainda são, em sua maioria, aquelas que envolvem 

serviços braçais. Dessa forma, ainda que muitas mulheres desempenham tais atividades, o 

argumento da força física ser um atributo do sexo masculino ainda predomina. Uma 

trabalhadora fala sobre a reação do filho ao ter sido desempregado 

“Sabe por que ele não ficou tão preocupado? Ele, se você colocar pra roçar                       

um pasto ele sabe fazer, se precisar de dirigir um caminhão ele sabe, tirar 
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leite de vaca, mexer com gado, ele sabe e se botar ele numa confecção, ele 

sabe costurar, porque ele já trabalhou também. Agora nóis que é mulher, nóis 

só sabe fazer o que nóis faz mesmo” (L. Trabalhadora  Rural, 50 anos)35 

 

No relato, quando diz que para as mulheres resta apenas o que sabem fazer, ela se 

refere ao trabalho doméstico. Desse modo,  no seu ponto de vista, em comparação com os 

homens, para as mulheres são menores as opções de trabalho. Seu testemunho também 

demonstra, por parte da mulher,  autodesvalorização do trabalho desenvolvido por ela. 

Davis (2005) associa a desvalorização do trabalho doméstico com resquícios ainda 

existentes de um período de escravidão. A autora ressalta que os escravos trabalhavam 

predominantemente no espaço rural e conclui que uma sociedade fundada com base no sistema 

patriarcal escravocrata, por consequência, tende a não valorizar as atividades desempenhadas 

antes no contexto da escravidão. Nesse caso, é visto que as trabalhadoras rurais são 

duplamente prejudicadas, tanto pela desvalorização do trabalho doméstico, como por 

desenvolverem essas  atividades no espaço rural. 

Os trabalhos considerados domésticos desenvolvidos pelas mulheres rurais, muitas 

vezes, ultrapassam as necessidades das famílias. Elas cozinham para os peões empregados dos 

patrões e, em alguns casos, para os patrões e suas famílias. Além disso, as atividades 

desenvolvidas pelas mulheres rurais, ainda que estejam concentradas no campo da reprodução 

doméstica, geralmente envolvem exposição diária ao  sol, à fumaça e ao calor do fogão à lenha, 

o corte e transporte de madeiras para o preparo do alimento. Todos esses aspectos intensificam 

os danos à saúde e antecipam os sinais de envelhecimento físico. 

Federicci (2018) destaca que o trabalho doméstico deveria assumir um conceito mais 

amplo, tendo em vista que não deve ser visto como uma coisa, mas como um posicionamento  

político, capaz de mudar as estruturas hierárquicas, tendo em vista sua importância na 

sociedade. 

As mulheres reclamam constantemente sobre dores e inchaços nas pernas, dores de 

coluna também são frequentes. Este último foi apontado pela Pesquisa Nacional de Saúde - 

PNS36 realizada em 2013 pelo IBGE, como um dos maiores problemas de saúde enfrentados 

 
35  Diálogo realizado em fevereiro de 2020. 

 
36 Localizado em <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv91110.pdf> acesso em setembro de 

2020. 
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pela população brasileira. A pesquisa apontou que esses casos tiveram maior incidência no 

espaço rural (21,3%) do que no urbano (18,0%) e as mulheres (21,1%) tiveram maior 

proporção que os homens (15,5%). 

Casos de artrite ou reumatismo, que causam dores e inchaços nos ossos e 

articulações, também tiveram maior proporção no espaço rural (6,7%) que no urbano (6,4%) 

e entre as mulheres (8,8%) em comparação com os homens (3,9%). Esses problemas de saúde 

são causados pelo longo tempo que mantêm-se de pé realizando atividades domésticas. A 

Figura 22 ressalta um desses exemplos 

 

 
Figura 22– Trabalhadora rural cortando lenha. 

 

Fonte: Imagem da autora (2020). 

No campo, grande parte dos alimentos é preparada no fogão à lenha. Apesar da 

presença do fogão a gás, a fornalha é a forma mais econômica para o preparo da grande 

quantidade de comida preparada diariamente. O corte de madeira é necessário para gerar a 

lenha utilizada na fornalha, como mostra o exemplo representado na Figura 23. 
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Figura 23 – O preparo da comida no fogão à lenha 

Fonte: Imagem da autora . (2021)  

 Na Figura 23, a trabalhadora rural prepara a comida no fogão à lenha. É possível 

notar na imagem que ela utiliza uma espécie de proteção no braço direito para amenizar o 

calor do fogo. No período da entrevista, a mulher havia passado recentemente por uma 

consulta médica sobre dores no peito que, segundo laudo médico, pode ter relação com a 

inalação diária da fumaça do fogão à lenha.  

 Além da sobrecarga e danos ao corpo que as mulheres apontaram, a vida no campo 

exige a realização de atividades que, a partir de uma certa idade, agravam esses problemas de 

saúde. Ao falar sobre os sintomas ocasionados pelo trabalho no campo, uma trabalhadora rural 

afirma que “Já começa com 35 anos, aí já começa a aparecer os problema; eu falo por 

experiência própria”. A trabalhadora rural L., de 50 anos de idade, refere-se à idade na qual 

muitos dos sintomas já mencionados começam a aparecer com o trabalho rural. 

 

 Federici (2018) menciona outras doenças, pouco comentadas e que ultrapassam o 

espaço rural, mas que podem ser consideradas como doenças ocupacionais da dona de 

casa. Entre elas  estão as neuroses, os suicídios e a dessexualização. Também é possível 

acrescentar os casos de depressão, muito comum entre essas mulheres e que, dificilmente, 
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conseguem algum suporte médico nesse sentido. 

 Esse contexto crítico não significa que as mulheres apresentam maior fragilidade, 

pelo contrário, demonstram a capacidade de conviver, mesmo na velhice, realizando 

diariamente essas atividades. Nesse mesmo sentido, Saffioti (1987) discute que os hormônios 

femininos apresentam uma complexividade de defesa que fazem com que a longevidade 

das mulheres seja muito maior que a dos homens. No entanto, acrescenta-se aqui o fato de 

que, principalmente no campo, muitos fatores contribuem para a redução dessa longevidade. 

 As longas jornadas de trabalho, a exposição ao calor diário do sol e da fornalha que 

desencadeia doenças de pele, dores na coluna e o envelhecimento precoce são exemplos de 

alguns desses fatores. Diante disso, o trabalho desenvolvido no campo é considerado dentro 

do âmbito do trabalho penoso que, segundo Árbex e Galiza 

[...] é reconhecido como a atividade que, embora não necessariamente  

insalubre ou perigosa, causa incômodo, desgaste ou dor, o que torna sua  

execução árdua. Os danos à integridade do trabalhador geralmente ocorrem  em 

médio e longo prazos, e materializam-se em lesões físicas e/ou distúrbios 

psicológicos, que reduzem sua capacidade de trabalho precocemente e influem 

sobre sua expectativa de vida. (2017, p. 100) 

 

 Essa característica de penosidade no trabalho rural não sofreu grandes modificações 

para as trabalhadoras e trabalhadores do campo. As condições ainda são muito distintas entre 

o trabalho desenvolvido por homens e por mulheres quanto se trata de  trabalho urbano e rural. 

 As condições de penosidade das trabalhadoras rurais vão além dos esforços físicos e 

longas jornadas. Há também a ausência de assistência médica próxima e de água tratada. Em 

muitas das fazendas do município em destaque elas são abastecidas com uma água 

esbranquiçada saída das torneiras das casas, utilizada para o uso doméstico. 

 A alteração na cor da água deve-se ao fato de que essas são impulsionadas por 

bombas d’água, instaladas diretamente nos córregos, sendo transportada por mangueiras até 

as caixas d’água da residência. Além da cor, o gosto também pode ser alterado, muitas vezes 

salobro. 

 O fato é que, o trabalho invisível tem efeitos que atingem muito além da figura 

feminina. Seus reflexos atingem também a família, uma vez que, se a mulher fosse remunerada 

pelo trabalho que exerce, sem dúvidas, o rendimento mensal para a família seria ainda 

melhor. Isso é destacado por Homem e Calligares (2017, p.63) ao dizerem que “Todo 

trabalhador tem vínculos com mulheres: mãe, esposa, filha, irmã, sobrinha, enfim, parentes 
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consanguíneos ou afins. Sempre que uma destas mulheres receber salário inferior ao 

masculino meramente pelo fato de ser mulher, os prejuízos estendem-se a parte masculina do 

grupo familiar”. 

 Se por um lado a ausência de remuneração afeta o grupo familiar, incluindo a porção 

masculina, por outro, conforme ressalta Saffioti (1969), ela tem papel essencial para a 

manutenção do sistema capitalista. Lerner (2019) menciona que o Estado é o único 

“homem” que realmente lucra com os efeitos desse trabalho invisível. 

 Davis (2016) exemplifica que a divisão sexual do trabalho e as hierarquias de gênero 

variam de acordo com os valores que são atribuídos às atividades domésticas, de produção e 

preparo de alimentos. Se a sociedade reconhece essas atividades como são, ou seja, essenciais 

para a sobrevivência, inclusive do capitalismo, não haveria a desvalorização do trabalho 

feminino. 

 Assim, o que assegura alguma autonomia financeira para essas trabalhadoras é o 

recebimento de benefícios assistencialistas, no caso de Novo Brasil, é principalmente o 

Programa Bolsa Família. Essa seria a única renda que grande parte delas teria para direcionar 

a contribuição ao INSS, isso seria contraditório, tendo visto sua finalidade de contribuir para 

a redução da pobreza. 

Após o exposto, é importante refletir sobre até que ponto a situação da trabalhadora 

rural se difere hoje dos tempos passados a ponto de justificar a negação do trabalho invisível, 

da violência doméstica e a vulnerabilidade financeira ainda recorrente nesses espaços. No item 

seguinte, será discutida a aposentadoria rural, pois ainda que não seja uma política voltada 

para gênero, tem grande importância para mudar esse cenário. Além disso, as medidas 

tomadas para garantir que  as mulheres rurais tenham acesso a esse benefício, foram tomadas 

por motivos concretos. 

 
2.3. Previdência, Solidariedade e Bem-estar Social 

 

 Faro et al. (1993) afirmam que, antes de existir qualquer programa de Previdência 

Social, já havia em diversas sociedades a consciência da necessidade de precaver os 

momentos antagônicos ao estado de saúde37. Por entender a fragilidade desses momentos, 

sempre foi uma prática comum em diversas partes do mundo, o hábito de poupar fundos de 

 
37 Para a Organização Mundial da Saúde (1946) o estado de saúde é “um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente ausência  de doenças e enfermidades” 
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investimentos, assim como a existência de organizações que prestam assistência às 

trabalhadoras e trabalhadores em situações de vulnerabilidade social. 

 A solidariedade é também um aspecto que precede a existência de um conceito 

atribuído à ideia de seguridade social. As treições ou os multirões de ajuda mútua, comuns 

nas comunidades tradicionais do Cerrado, são exemplos desse traço de solidariedade existente 

entre os diferentes sujeitos. Kerstenetsky (2013) também menciona as comunidades, 

cooperativas e organizações de caridades ligadas ou não às igrejas que ofereciam proteção 

contra os riscos ao bem-estar, sobretudo   à saúde. Essas organizações diversas ainda existentes 

atuam de forma voluntária, ou seja, fora da esfera pública. 

 Para Kerstenetsky (2013), houve significativa diminuição nessas ações coletivas na 

atualidade, ao passo que, foram sendo designadas como função do mercado e do Estado. 

Conforme Mesquita (2009), muitas dessas tradições foram se perdendo diante do processo de 

modernização e desenvolvimento que tenta homogeneizar, mas que separa, divide e exclui 

parte da sociedade. 

 A seguridade tem relação direta com a solidariedade que, conforme o art. 1 da Lei 

Orgânica da Seguridade Social37 tem “caráter democrático e descentralizado da gestão 

administrativa com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários 

e aposentados”. Isto é, não só é responsabilidade do Estado, como de todos. A compreensão 

desses aspectos é importante para compreender o modo como funciona o sistema 

previdenciário brasileiro. 

 A previdência, além do seguro social, é um meio pelo qual se promove a seguridade 

que, faz  parte da concepção de Estado que adere ao adjetivo de Bem-estar Social. Arrais 

(2016) destaca as concepções do Estado que, pode ser entendido: a) pelo caráter territorial 

(Estado Nacional); b) pelo de  fiscalização de relações entre capital e trabalho (Estado Fiscal); 

e c)  pela intervenção pela coesão social  (Estado Social). Assegurar o acesso à Previdência 

Social faz parte das atribuições deste último. 

 Conforme atesta Kensternetzky (2016), o Estado de Bem-estar Social se caracteriza 

por compreender as desigualdades, pobrezas e situações de vulnerabilidade como questões 

oriundas da sociedade e que refletem no individual. Para a autora, a economia de mercado 

tende a permitir o desemprego a longo prazo e garantir baixos salários, afetando a 

independência econômica das trabalhadoras e trabalhadores pobres. 

 Além disso, “a educação insuficiente na infância também resulta na incapacitação 

dos sujeitos para o mercado de trabalho” (KENSTERNETZKY, 2016, p. 8). Sendo assim, a 

pobreza além  de ser uma consequência da sociedade, é também uma responsabilidade da 
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mesma. A autora admite             que a intervenção do Estado de Bem-estar Social, visando amenizar 

essas disparidades, demanda de  um investimento econômico. No entanto, ressalta que, os 

gastos não são argumentos suficientes para rejeitar sua necessidade. 

 As medidas afirmativas do Estado de Bem-estar Social resultam na diminuição 

das disparidades sociais, contribuindo, no futuro, para o desenvolvimento total de um país. A 

Previdência social, como parte das atribuições desse Estado, tem sua importância no efeito a 

longo prazo, não só no resguardo em períodos de doença, como também na redução da 

pobreza. 

Ao que diz respeito às questões sociais refletidas no individual, é precisar atentar às 

questões de de gênero. A esse respeito, Federich (2017) destaca o modo com o qual, ao longo 

da história, as demandas da sociedade foram importantes para a submissão feminina. A autora 

destaca o aumento da taxa de mortalidade devido à peste negra e à ascensão do sistema 

capitalista. Esses fatores fizeram com que as mulheres tivessem seus corpos controlados pelo 

Estado, fossem isoladas do mercado de trabalho e submetidas ao trabalho reprodutivo e ao 

espaço privado, ambos desvalorizados. 

 Para as mulheres, essa dependência econômica e o comprometimento da educação é 

historicamente mais expressiva. Nesse sentido, a previdência social, atendendo os critérios da 

seguridade social, é de extrema importância para a correção desses fatores resultantes da 

sociedade. 

 Ainda assim, é preciso dizer que para o sistema previdenciário, não só do Brasil, mas 

mundial, essas questões nem sempre foram uma prioridade. Como já foi dito, a preocupação 

com as   questões de saúde e da vulnerabilidade social é uma característica antiga no mundo. 

No entanto, o que apresenta-se como novidade no sistema de previdência social é a 

participação direta do Estado que, no século XIX, se isentava de intervir nos problemas sociais 

entre as empresas e a classe trabalhadora pautado no liberalismo do século (SILVA; ALVES, 

2018). 

 

2.4. A Previdência Social brasileira e a extensão para o campo 

 

 O primeiro sistema previdenciário público surgiu na Alemanha em 1883 e, 

inicialmente, tinha como principal finalidade cobrir o trabalhador nos momentos antagônicos 

à saúde (OLIVEIRA, 1989). Esse sistema foi idealizado por Otto Von Bismark e caracterizado 

como sistema de capitalização. Nesse modelo, o trabalhador recebia pela acumulação 
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individual somado à contribuição do empregador e do Estado. Além disso, funcionava por 

categoria profissional e tinha caráter compulsório. 

 O contexto de surgimento desse sistema era o de expansão do sistema capitalista. 

Essa expansão foi acompanhada pela política de cercamento que, dando início à propriedade 

privada, expulsou grande parte das trabalhadoras e trabalhadores do campo. A intensa 

urbanização resultante desse processo e o crescimento do capitalismo industrial ampliou as 

contradições na sociedade que, privadas dos espaços antes comunais e diante das péssimas 

condições de trabalho nas indústrias, reivindicavam resposta do Estado. 

 De acordo com  Federici (2017), a política de cercamento e a expansão do sistema  

capitalista naquele contexto prejudicou especialmente as mulheres, que tiveram seu espaço de 

trabalho desvalorizado e que, além disso, na maioria das vezes, foram restritas aos cargos nas 

indústrias, quando eram contratadas recebiam salários inferiores e trabalhavam em condições 

precárias. 

Simultaneamente avançava o movimento socialista que carregava em seu discurso 

propostas que associavam-se aos interesses da população. Conforme representado na Figura 

24, Diante das precariedades em que se encontrava o proletariado e com a nova alternativa 

proposta pelo movimento oposto, a população alemã fica dividida e, visando manter a 

hegemonia do sistema capitalista, Bismarck cria o primeiro sistema de seguro de doença 

obrigatório.  

 

Figura 24- A implementação do seguro doença diante das reivindicações proletárias. 
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Fonte: Ilustração da autora (2020). 

 

 

 Conforme a Figura 24 e já ressaltado por Silva e Alves (2008), na Alemanha, 

Bismarck deu início ao sistema previdenciário, manobra realizada mais por temer o 

crescimento do movimento opositor entre o povo alemão, do que como resposta às 

reivindicações populares. Assim, o autor aponta que garantir os direitos básicos reivindicados 

pelos trabalhadores era uma forma de afastar as ideias defendidas pelo movimento socialista. 

 Assim, a previdência social surge inicialmente como um sistema de contribuição que 

busca garantir a proteção aos trabalhadores e às suas famílias nos momentos antagônicos ao 

estado de saúde. Esses momentos são caracterizados por acidente, invalidez, velhice, óbito ou 

qualquer outra condição que impossibilite os sujeitos de permanecer desenvolvendo suas 

atividades de trabalho. O modelo previdenciário alemão, também conhecido como 

bismarckiano, foi espelho para o primeiro Sistema de Previdência Social no Brasil38 que 

seguia, basicamente, as mesmas características do primeiro. Contudo, só foi implementado no 

contexto brasileiro quatro décadas depois, por meio da Lei Eloy Chaves, em 1923 pela Lei n.º 

4.682/1923. 

 A estrutura da Previdência Social brasileira passou por diversas alterações ao 

longo dos anos. Conforme Batich (2004), as características estruturais que diferenciam os 
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sistemas previdenciários de cada sociedade, tem relação com os fatores político, econômico-

social e cultural. Vale ressaltar que esses fatores influenciam em escala nacional e mundial. 

 O período que antecedeu a previdência social brasileira foi de um forte crescimento 

industrial no Brasil que resultou no aumento da classe trabalhadora urbana, 

consequentemente, também cresceram as reivindicações por melhores condições de trabalho 

nesses espaços. Nesse sentido, a organização dessa classe trabalhadora resultou na aprovação 

da Lei Eloy Chaves. 

 Após a promulgação da mencionada lei foram criadas as Caixas de Aposentadorias 

e Pensões (CAPS) que, como já dito, funcionavam nos moldes do sistema bismarkiano. Sendo 

assim, envolviam a contribuição da empresa, dos funcionados e mínima participação do 

Estado. Observa- se que, tratavam-se de sistemas de arrecadações que, inicialmente, 

beneficiavam apenas os trabalhadores urbanos ferroviários. 

 Oliveira e Teixeira (1986) relembram que, naquele contexto, o Estado era dominado 

por uma  oligarquia agrária que cedeu a tais reivindicações unicamente por não representarem 

grandes ameaças já que, no primeiro momento, não incluíam os trabalhadores rurais. 

Nos anos seguintes, à Lei de Eloy Chaves, as CAPS foram substituídas pelos 

Institutos de Aposentadorias e Pensões (INPS) que estendia o seguro às outras categorias 

profissionais, como os marítimos, os bancários, os industriários e comerciantes. Percebe-se 

que uma gama de trabalhadores continuavam alheios aos direitos previdenciários. 

 Os INPs, assim como as CAPs, seguiam suas próprias regras quanto aos benefícios 

do seguro. Dessa forma, haviam grandes disparidades nos benefícios recebidos entre as 

diferentes classes de trabalhadores, afirmam Oliveira e Teixeira (1986). 

 No ano de 1960, com a promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social 38 LOPS, 

ocorreu a unificação desses institutos, com a criação do Instituto Nacional da previdência 

Social (INPS). Contudo, a unificação dos Institutos promovida pela LOPS não foi suficiente 

para incluir categorias como as trabalhadoras e trabalhadores rurais e a empregadas 

domésticas nesse sistema. 

 Uma das justificativas para o longo período em que as trabalhadoras e trabalhadores 

rurais permaneceram invisíveis diante da previdência social refere-se ao fato de que os 

trabalhadores rurais não eram munidos da mesma organização para mover protestos como 

ocorreu com a população urbana (FERRANTE, 1976). No entanto, isso começa a mudar ao 

longo das décadas de 1960 e 1970. 

 
38 Lei 3.807/1960  
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 Nesse período, havia uma forte tendência dos discursos acerca do desenvolvimento 

e da modernização no campo, alterando significativamente as técnicas agrícolas que agora 

passavam a introduzir meios de produção capitalistas nesses espaços. Consequentemente, 

iniciou-se um processo de expulsão das trabalhadoras e trabalhadores rurais que se 

deslocavam para os centros urbanos. 

 A expulsão desses sujeitos e a aglomeração nas cidades tinha diversas consequências 

como o  desemprego, o aumento da população vivendo em condições precárias e em áreas 

periféricas, conforme já destacado por Oliveira et al. (2015). Com o intuito de conter esse 

aumento de       população rural das áreas urbanas, resultantes de ações do próprio Estado39 e para 

amenizar as reivindicações que aumentavam com o surgimento das Ligas Camponesas40, o 

governo cria, naquele contexto, medidas mais concretas para segurar os trabalhadores no 

campo. 

 O Estatuto do Trabalhador Rural, aprovado pela Lei 4.214/63, foi a primeira medida 

tomada para garantir aos trabalhadores rurais os direitos trabalhistas já existentes para os 

trabalhadores do espaço urbano, referenciados no masculino porque, naquele período, as 

mulheres ainda permaneciam invisíveis diante desses direitos. 

 Oito anos depois foi criado o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador 

Rural (FUNRURAL), encarregado por garantir os benefícios previdenciários para os 

trabalhadores do campo. No entanto, este programa não teve aplicação prática até 1971, 

quando passou a ser o agente responsável por administrar o Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural (PRORURAL). Em 1977 o Sistema Nacional de Previdência e assistência 

social (SINPAS) abstrai as  atividades antes designadas ao FUNRURAL e ao INPS e unifica 

as duas populações. Tona-se portanto o responsável por conceder e manter os benefícios da 

população urbana vinculada ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e Regime Próprio 

da Previdência Social (RPPS) quanto da população rural antes a cargo do PRORURAL. No 

entanto, os requisitos para o acesso aos benefícios previdenciários também eram unificados. 

 
39 O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), o Programa de Cooperação 

Nipo-Brasileira para  o Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER) e o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO) são exemplos de intervenções do Estado para impulsionar a 

ideia de desenvolvimento do campo. Oliveira et. al. (2018) ressaltam que essas politicas, 

contrariando a promessa  do desenvolvimento, intensificaram a pobreza, a  degradação do meio 

ambiente, aprofundaram padrões e imposições culturais a vários povos. 
40 Segundo Ferrante (1976), as Ligas Camponesas foram essenciais para reivindicação dos direitos 

sociais e econômicos dos trabalhadores rurais no Brasil. Também foram importantes para a extensão 

da previdência social para o campo, uma vez que, conforme a autora, o Estatuto do Trabalhador 

rural e o FUNRURAL foram criados para amenizar as lutas das ligas camponesas. 
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As condições como idade e tempo de contribuição eram as mesmas para ambas as populações. 

 Com a Constituição de 1988, o Brasil o cenário começa a mudar para as mulheres 

e homem do campo. Com a implementação da referida Constituição, também conhecida como 

Constituição cidadã, as trabalhadoras e os trabalhadores rurais ganham maior destaque no que 

diz respeito as especificidades das atividades desenvolvidos no campo. 

 Desse modo, não apenas os trabalhadores em regime de agricultura familiar, como 

também as mulheres foram inclusas na previdência. Para os primeiros, foi criado uma 

categoria denominada “segurados especiais” em que a contribuição deixa de ser compulsória 

convertendo-se em facultativa. Para as segundas, foi deliberado o direito de aposentar sem 

depender da condição do marido já ter ou não se aposentado. 

 A partir desses ajustes da Constituição de 1988, houve crescimento significativo no 

número de aposentadorias rurais concedidas. Isso aconteceu, principalmente, pela 

possibilidade de as mulheres se aposentarem, independentemente ou não da condição do 

marido, uma vez que, antes a aposentadoria era destinada apenas a um único membro chefe 

de família. Assim, destaca Kreter (2005), a partir de 1988, que a participação da mulher 

aumenta entre as beneficiarias da previdência. 

 Essas passam a serem beneficiadas; primeiro, pela extensão de recursos, como 

pensão por morte aos dependentes; e segundo, pela diminuição da idade mínima para 

solicitação da aposentadoria. Todavia, esse aumento não significa que houve também maior 

participação destas entre a população economicamente ativa, uma vez que, as mulheres 

continuaram atuando nas atividades menos valorizadas. 

 No entanto, essas alterações na estrutura previdenciária foram de extrema 

importância para garantir o acesso das mulheres rurais a estes benefícios. Em Novo Brasil é 

visto que ainda existe um contingente significante de trabalhadoras e do trabalho invisível 

no campo. Grande parte das aposentadas apresentadas neste estudo esteve nesse contexto de 

trabalho, é possível dizer que o que propiciou a aposentadoria para essas mulheres foram essas 

alterações constitucionais. 

 As demais alterações com a Constituição positivas para as trabalhadoras e os 

trabalhadores rurais foram a respeito do provento, que antes resumia-se a 30% do salário. A 

partir dessas alterações passa a ser respeitado o valor do salário-mínimo. Além disso, a idade 

mínima para o acesso também passa por modificações. A obrigatoriedade dos 65 anos para 

ambos os sexos é reduzida para 60 para os homens e 55 para mulheres. 
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2.5. Aposentadoria rural e impasses para o acesso 

 

 Como pôde ser visto anteriormente, a inserção dos trabalhadores rurais na 

Previdência Social aconteceu após a criação do Funrural. Ainda assim, diversas modalidades 

de trabalhos rurais não eram considerados pela Previdência. Conforme atesta Ferrante (1976) 

uma das principais dificuldades das previdências voltadas para a categoria trabalhista rural foi 

a de caracterizar o que seria considerado trabalho rural. Schwartz (2009) ressalta essa 

tendência em simplificar o conceito de trabalho baseando-o nos moldes criados pela revolução 

industrial. 

 A negligência em considerar a pluralidade de trabalhos existentes nesses espaços é 

uma questão antiga e persiste até os dias atuais. Como será destacado, as propostas de reforma 

constitucional frequentemente ignoram as trabalhadoras rurais em uma tentativa de 

homogeneização, ignorando questões de gênero e as condições precárias existentes nesses 

espaços. 

 Essa dificuldade em caracterizar o trabalho rural deve-se à diversidade de atividades 

desenvolvidas pelas trabalhadoras e trabalhadores do campo. Nem todos estão reconhecidos 

pelo contratante e nem todos estão sob regime de agricultura familiar. Para as mulheres, é 

ainda mais difícil essa caracterização do trabalho. Conforme ressaltado pela assentada O., 90 

anos, na Figura 25. 
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Figura 25 – Ilustração: É lavradora!! 

Fonte: Ilustração da autora (2020) 

 

 

 No relato, a aposentada chama a atenção para a importância de se enquadrar em uma 

categoria já reconhecida para ser entendida enquanto trabalhadora. Por meio da fala, ela revela 

a desvalorização do trabalho doméstico devido à ausência de salários fixos. Além disso, a 

omissão de reconhecimento por meio da carteira de trabalho culmina na ausência de 

contribuições, motivos para serem desconsiderados no momento de solicitar a aposentadoria. 

 Conforme a Quadro 2, os benefícios previdenciários disponíveis para as 

trabalhadoras e trabalhadores assegurados são diversos. Após serem estendidos para a 

população do campo eles finalmente garantiram a esses o acesso às aposentadorias, aos 

auxílios e as pensões. 
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Quadro 2 - Benefícios da previdência Social 

 
 

Fonte: INSS, organizado por JESUS, Priscila  Barbosa  (novembro, 2020) 

 

 

 Entre os destacados, a aposentadoria é, sem dúvida, a mais comentada e almejada, 

pois é a garantia de um salário-mínimo disponibilizado até o final dos dias da beneficiária. A 

aposentadoria rural é parte do que se entende por assistência social, uma vez que, os seus 

critérios atendem algumas especificidades das trabalhadoras e trabalhadores do campo. 

 Além dos benefícios destacados no Quadro 2, existe também uma diversidade no que 

diz respeito aos perfis de assegurados. A Previdência classifica as trabalhadoras e 

trabalhadores em três tipos: os empregados rurais, os contribuintes individuais e os segurados 

especiais. Os primeiros são contratados nos moldes do regime de CLT e, portanto, contribuem 

atendendo aos mesmos critérios dos trabalhadores urbanos. Os segundos, são aqueles que, 

teoricamente41, possuem contratos temporários e, portanto, contribuem individualmente e os 

 
41 Teoricamente porque esses dificilmente possuem contratos, são normalmente os que estão no 

campo do trabalho invisível. 
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terceiros são aqueles que residem em propriedades rurais de forma individual ou em regime 

de agricultura familiar. 

 Com base nos princípios da seguridade social, o que garante os benefícios a essas 

trabalhadoras e trabalhadores é o princípio da cidadania e não da meritocracia; ou seja, não 

diz respeito unicamente à quantidade de contribuição realizada pelos trabalhadores. O 

princípio de seguridade do social se diferencia da ideia de seguro por extinguir a 

obrigatoriedade de contribuição por parte do filiado. Exatamente por ele compreender as 

adversidades enfrentadas pelos sujeitos em situação de carência. 

 No que diz respeito ao direito à aposentadoria, existem algumas diferenças entre 

aqueles que estão na condição de segurados urbanos e aqueles oriundos do campo. Também 

existem diferenças entre os homens e mulheres. Essas diferenças se expressam tanto no tempo 

e forma de contribuição quanto na idade mínima exigida para o acesso. 

 Para os segurados urbanos, a idade mínima para mulheres terem direito à 

aposentadoria é de 55 anos e 60 anos para homens e, respectivamente, 30 e 35 anos de 

contribuição. Para os que vivem  no campo são exigidos o mínimo de 55 anos para mulheres, 

60 para os homens e, para ambos, espera-se um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. 

 Nos critérios da aposentadoria rural especial, as trabalhadoras e os trabalhadores são 

isentos de contribuição caso comprove exercício em atividades do campo no tempo 

equivalente a quinze anos. Nesse caso,  não é necessária a contribuição obrigatória, visto que, 

compreende-se as desigualdades entre estes e aqueles que recebem o salário mensal. 

 Desse modo, é reconhecido que as trabalhadoras e os trabalhadores no contexto da 

agricultura familiar não têm a garantia de um salário-mínimo como os demais trabalhadores 

assalariados. Grande parte das mulheres do campo tampouco são providas de remuneração 

diante do trabalho invisível que são condicionadas a desenvolver. O que muda no decorrer do 

tempo é que os trabalhos desenvolvidos pelo homem passam a ser remunerados, enquanto os 

desenvolvidos pelas mulheres são atribuídas ao seu gênero. 

Nesse caso, o segurado não deve, necessariamente,  ser o “chefe de família” como 

em outros tempos, mas sim qualquer outro membro da família que viva e desenvolva 

atividades nas mesmas circunstâncias. Essa possibilidade de extensão da aposentadoria rural 

para mais de um membro da família, incluindo cônjuges e membros acima de 16 anos, 

aprovada pela Constituição de 1988, resultou na extensão da aposentadoria rural para as 

mulheres que, legalmente, deixariam de ser consideradas como dependentes dos maridos e 
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passariam a ser reconhecidas como trabalhadoras rurais. Segundo Schweitzer (2000), o status 

de esposa mantinha as mulheres excluídas, porque estavam na condição de dependentes e 

portanto, não consideradas ativas. 

 No entanto, as formas de comprovação do trabalho agrícola e a possibilidade de 

extensão da aposentadoria para outros membros da família fazem parte dos critérios apontados 

como maiores responsáveis pelo grande aumento no número de beneficiários. Ambas foram 

mencionadas nas mais  recentes propostas de reforma previdenciária, PEC 287/2016 e PEC 

6/2019  que, em suma, insistiam em incluir a cobrança individual dos membros familiares e 

aumentar o tempo mínimo de 15 para 20 anos de trabalho. Além disso, visavam a paridade 

das regras de aposentadoria para trabalhadoras e trabalhadores urbanos e rurais, além de 

propor ignorar a diferença de idade mínima com base nos sexos. 

 Apesar da contestação de parte da população brasileira, a PEC 06/2019 foi aprovada 

em 2019 pelo atual Governo Federal. No entanto, as trabalhadoras e trabalhadores rurais foram 

poupados. Nesse caso, as novas regras, incluindo o aumento e a integração de idade mínima 

e tempo contribuição, passam a atingir apenas as seguradas e segurados do espaço urbano. 

 A ausência da necessidade de contribuição para a comprovação de trabalho rural gera 

uma aparente flexibilização para o acesso à aposentadoria rural. No entanto, é visto que muitas 

vezes o efeito é contrário, tendo em vista os impasses existentes para comprovar um 

trabalho que, na maioria das vezes, não é reconhecido. 

 Mesmo para as mulheres que se enquadram em regime de agricultura familiar, os 

comprovantes de venda, que facilitam a concessão da aposentadoria estão geralmente nos 

nomes dos maridos. Era comum que as trabalhadoras rurais sequer possuíssem documentos 

pessoais como, Cadastro de pessoa física ou, nem mesmo, registro de nascimento. A esse 

respeito uma das aposentadas rurais afirma que: 

Eu quebrei o braço e fui ficar na casa do irmão dela (sua irmã) numa fazenda. 

Ai acho que eles ficaram até com dó de mim. Eu tava magrinha, mal arrumada. 

Aí tinha um vereador de Sanclerlândia. Aí ele falou: - deixa eu falar uma coisa 

com você, você é registrada? Eu falei: - não! Ai ele falou: - faz o registro e 

aposenta, sô. Ai eu mais a Tânia já saiu e já resolveu. Esse vereador ajudou  

demais. (C., aposentada rural, 66 anos) 42 

 A aposentada que, no período da entrevista estava com 66 anos de idade, compartilha 

em seu  diálogo o processo enfrentado para adquirir sua aposentadoria. Nessa situação, mesmo 

 
42 Diálogo realizado em janeiro de 2020. 
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obtendo a idade mínima de acesso, a trabalhadora, sequer, era registrada. A mesma destaca a 

intervenção de uma figura política que facilitou o processo. 

 Outro grande impasse que afeta tanto as trabalhadoras quanto os trabalhadores rurais 

trata-se  da formalização do trabalho. Como já ressaltado, a diversidade de atividades 

realizadas nesses espaços faz com que, muitas delas, não sejam formalizadas. Dessa forma, 

ainda que os sujeitos tenham trabalhado por um longo tempo nesses espaços, dificilmente vão 

atingir tempo de contribuição mínima exigido, uma vez que, trabalhavam na esfera invisível 

do trabalho. 

 No campo não existe idade mínima para começar a trabalhar, e o teto para deixar de 

trabalhar é definida exclusivamente pelo estado de saúde. É assim, especialmente, porque 

nesse espaço, o trabalho mistura-se com as atividades do cotidiano. Apesar de raramente 

enquadradas nos moldes das atribuições da CLT, as trabalhadoras e trabalhadores rurais estão 

há muito mais tempo desenvolvendo atividade laborais. Isso ocorre para ambos os sexos, mas 

é ainda mais intensificado no caso das mulheres. 

 Facilitar o acesso para garantir o direito à aposentadoria é uma das formas que o 

Estado tem para minimizar tais desigualdades e admitir as questões de gênero existentes. Essa 

ausência de reconhecimento do trabalho feminino tem efeito direito nas contribuições 

previdenciárias. Isso pode ser visto quando é evidenciado que a maioria das aposentadorias 

rurais são concedidas por meio da idade mínima atingida ou de casos de invalidez. 

 De acordo com dados de IBGE (2019) referentes ao município de Novo Brasil, o 

valor líquido dos benefícios emitidos pelo INSS segundo grupos de espécie foram R$ 

2.328.349 para aposentadoria por idade, R$ 396.164 por aposentadoria por invalidez e 

R$113.823 para aposentadoria por tempo de contribuição. 

 Além da aposentadoria rural, Arrais (2017) destaca os benefícios de prestação 

continuada e o Bolsa Família, que atuaram significativamente na redução da pobreza e 

desigualdade territorial no Brasil. Em Novo Brasil são 253 aposentadorias emitidas em 2019 

para a população rural, no entanto, a aposentadoria não garante que esses sujeitos vivem no 

campo. Na população urbana são 108. 

 As altas taxas de desemprego, o envelhecimento populacional e os gastos com saúde 

são questões importantes que colocam em xeque a manutenção do sistema previdenciário. 

Marques et al. (2013) destacam as atitudes tomadas por países capitalistas desenvolvidos em 

situações de crise: 

a) aumento das contribuições sociais; b) maior participação 

dos usuários nas despesas com assistência  médica; c) incentivo à 
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complementação da aposentadoria através de entidades privadas; d) 

estreitamento da variação do valor da aposentadoria, reajustando aquelas com 

valores mais baixos em detrimento daquelas de níveis mais elevados (Marques 

e Médici, 1994). Ao mesmo tempo, tiveram a preocupação de implementar 

políticas que garantissem mínimos de renda e aumentaram a participação do 

Estado no financiamento da proteção social. (MARQUES et al., 2013, p. 112) 

 
 As autoras destacam que na América Latina a história da previdência se diferencia 

daquela escrita pelos países capitalistas desenvolvidos, isso porque optam predominantemente 

por promover reformas nos sistemas de proteção que priorizam o interesse neoliberal, mais 

especificamente, seguindo orientações do FMI e do Banco Mundial. 

 Com as propostas de reformas sugeridas em países latino-americanos, como é o caso 

do Brasil, é possível perceber tal diferença. Por exemplo, na Figura 26, é visto que dificilmente  

as trabalhadoras e trabalhadores são tratados como prioridades para os governantes. 

 

Figura 26 – Ilustração:  Estamos em crise! 

 
Autora: Ilustração da autora (2020) 

 

 Isso pôde ser visto diante das frequentes tentativas de extinção da modalidade de 

aposentadoria especial. Em 2016, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 287/2016 

foi uma das propostas de reforma mais radicais dos últimos tempos. Baseada em argumentos 

como aumento da expectativa de vida, melhoria nas condições de trabalho e amparados no 

argumento da crise fiscal. 
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 As trabalhadoras rurais e trabalhadores estiveram nitidamente na mira das alterações 

propostas. A referida PEC, basicamente, sugeria a exclusão da modalidade de segurado 

especial ao ignorar as diferentes condições de trabalho entre trabalhadores rurais e urbanos e 

entre mulheres e homens. O retrocesso é destacado por Arrais (2017, p. 58), segundo o autor, 

“É justamente no momento em que essa mulher do campo, historicamente invisível aos olhos 

das políticas sociais e da justiça, começa a exercer protagonismo, que ela se torna vítima da 

reforma previdenciária”. 

 Além de propor a inclusão da regra de contribuição individual dos membros da 

família como forma de comprovação de atividades agrícolas, também estava incluso a 

ampliação do tempo de contribuição de 15 para 20 anos de trabalho. 

 Para completar a reforma defendia a exclusão da diferenciação da idade mínima entre  

homens e mulheres. Em vez de 55 anos para as mulheres e 50 para os homens, ambos 

seriam elevados a idade mínima de 65 anos para aposentar. Nesse caso, seriam acrescentados 

5 anos a mais   para os trabalhadores e 10 para as trabalhadoras. 

Uma das aposentadas rurais opina sobre o aumento da idade mínima propostas 

 
No dizer da gente, uma trabalhadora rural e um trabalho rural tinha que 

ter aposentadoria mais digna mas menos de idade. Hoje aposenta uma pessoa 

aí com 60 anos ele não atura aí nem cinco anos não aproveitou nada  da 

aposentadoria. Então no meu caso o homem trabalhador rural tinha que ser 

pelo menos 50   e a mulher 45. Porque ai aproveita a vida , porque na idade 

que aposenta já aposenta doente, o dinheiro é só pro remédio. Já não  tem 

saúde mais pra nada. (D., aposentada rural, 68 anos) 

 

 De fato, quanto maior o tempo para se aposentar, menos tempo para  “aproveitar” nas 

palavras dela, a aproveitar a  aposentadoria. Além disso, aumenta-se risco dessas trabalhadoras 

e trabalhadores rurais permanecerem por mais tempo em condições de pobreza, justamente no 

período em que mais necessitam do benefício. Afinal, se para as mulheres mais jovens as 

atividades remuneradas já são reduzidas, na velhice a situação tende a piorar. 

 Apesar da PEC nº 287/2016 não ter tido êxito, em 2019 surge a PEC nº 6/2019 

mirando novamente as trabalhadoras e os trabalhadores rurais. As alterações eram 

semelhantes a proposta anterior, visando o aumento de idade mínima do tempo de 

contribuição. No entanto, apesar de ter sido aprovada para as seguradas e segurados urbanos, 

mais uma vez as trabalhadoras e trabalhadores rurais foram poupados. 

 Como já dito, a modalidade de segurados especiais passou a existir às custas de muita 

luta por parte das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais que, por muito tempo, estiveram às 

margens de qualquer direito trabalhista ou benefício previdenciário. As trabalhadoras e 
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trabalhadores rurais são marcados por um histórico de invisibilidade quanto aos direitos 

trabalhistas e previdenciários. 

 Tratam-se de mulheres e homens que iniciam as atividades laborais de forma precoce 

nesses  espaços. Já foi dito no escrito até então, como eles são expostos a condições precárias 

de trabalho, baixos salários e na insegurança ainda presentes nas relações trabalhistas que 

dificultam o alcance    de uma autonomia financeira. Essas foram as condições de trabalho 

enfrentadas por grande parte das aposentadas rurais de Novo Brasil. A aposentada O. , de 90 

anos, afirma que no campo “eu capinava, roçava, quebrava milho, ajudava a carregara arroz 

pra bater. Fiz foi muito, sabe; eu tinha medo, porque tinha muita cobra” ao responder sobre 

a remuneração do trabalho que exercia, a ela responde: 

Recebia nada! Nóis era muito irmão, e eu ia sempre pra ajudar. Depois eu  

casei e meu marido tinha seis filhos, e eu não tinha nenhum, eu tinha             dezesseis 

anos. Ai eu continuei trabalhando porque era muito filho na roça. Capinava 

eu, mais a irmã dessa aqui e o menino mais velho meu. Limpava aquele mundo 

de roça de milho, cheio de formiga, era seis filhos, ai ela ficava com o 

mais novo la e eu mais o outro ia capinar, e meu marido fazendo      outros 

trabalhos.  (Diálogo em fevereiro de 2020) 

 

 Por meio das memórias compartilhadas pela aposentada tomo conhecimento, não só 

a   exploração do trabalho da mulher, como também das crianças que, seguramente, não 

apareciam nos registros de trabalho. No entanto, conforme afirma a aposentada, lidavam desde 

cedo com o   trabalho no campo. Outra aposentada compartilha “Meu pai morreu, minha mãe 

logo morreu. Ficou eu e meu irmão. Ai, eu tocava roça, eu capinava também, trabalhei de 

tudo na roça […] eu trabalhava, eu ajudava. Mas trabalhar de carteira assinada, não.” (E., 

aposentada rural, 63 anos). 

 O predomínio da desvalorização do trabalho rural é um dos motivos concretos para 

manter essa distinção tanto entre trabalhadores rurais e urbanos quanto trabalhadoras mulheres 

e homens e eles são expressivos na sociedade. Diante de tais propostas, é como se todas as 

questões de  gênero tivessem sido resolvidas, como se o trabalho no campo não só fosse 

homogêneo como também análogo ao trabalho urbano. Como se as mulheres tivessem 

passado a receber salários  justos pelo seu trabalho. 

 Diante do exposto, é importante enfatizar a importância da aposentadoria rural 

para que  essas trabalhadoras rurais possam, finalmente, ter algum reconhecimento pelo 

trabalho que desenvolveram ao longo da vida. Esse aspecto será discutido no capítulo a seguir, 

no qual se propõe abordar a velhice no campo e os efeitos da aposentadoria na melhoria de 

qualidade de vida das aposentadas rurais. 
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CAPÍTULO 3 – 

 APOSENTAR NO/DO RURAL 
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CAPÍTULO 3 - APOSENTAR NO/DO RURAL 

 

 Ainda que muitas das aposentadas rurais, que compartilharam de suas experiências 

conosco durante o desenvolvimento dessa dissertação, não residam mais no espaço rural, 

observa-se que para elas, o sentido atribuído ao lugar ainda manifesta um vínculo com o 

espaço rural.  

 Esse sentido de lugar atribuído ao rural é percebido não só na busca por forjar 

ambientes semelhante àqueles que remetem ao rural, como também na tentativa de manter as 

práticas que as aproximam da vivência no campo. Além das práticas relacionadas aos saberes 

ecológicos manifestados em seus quintais urbanos, já mencionados anteriormente, há aquelas 

que envolvem festas tradicionais e a produção de alimentos. Nesse sentido, cabe  retomar a 

discutissão sobre  o conceito de lugar já apresentado no tópico 1.2. 

 A palavra “lugar” é mais uma daquelas que aparentam ser de fácil compreensão pois,  

afinal, faz parte do vocabulário comum do cotidiano e do cotidiano em si. Em tempos de 

intensa mobilidade, as pessoas estão indo a algum lugar, relembrando lugares conhecidos e 

mencionando os que pretendem conhecer. 

 Na Geografia, a classificação dessa palavra é mais complexa, uma vez que interessa 

o conceito de lugar em diferentes interpretações, a depender da corrente geográfica ou 

perspectiva adotada. Considerando o modo de ver propiciado pela Geografia Cultural, adotou-

se nessa dissertação uma abordagem que compreende o lugar para além do sentido físico e 

material. 

 Dessa forma, entende-se como lugar o espaço vivido, experienciado, dotado de valor 

e significados, conceito proposto por Tuan (2006). Assim como o território é definido a partir 

das relações de poder, o lugar é criado com base no afeto, sentido pelas diversas sensações de 

pertencimento e experienciado no cotidiano. Ha uma conexão maior entre o ser humano e o 

lugar. Essa conexão maior entre ambos foi definida por Tuan (1980) como sentimento e 

topofilia. 

 Freitas e Almeida (2016, p. 237) ponderam que “O sujeito, ao estar em um lugar, não 

necessariamente se sente daquele lugar e, por isso, ele faz uso das lembranças que o 

transportam para seu lugar, onde ele é”. Isso pode significar que ainda que as mulheres rurais 

já não vivam mais no campo, seu lugar não deixa de ser aquele que elas atribuem valores. 
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 Por outro lado, o lugar, assim como os sentimentos que os deram origem, não é 

imutável. Algumas das mulheres, sobretudo as aposentadas, atribuem maior valor e 

sentimento à casa que conseguiram adquirir na cidade, muitas vezes com o dinheiro da 

aposentadoria. O sentimento de valor remanejado para a casa no espaço urbano, geralmente 

leva em consideração aspectos de conforto, como a disponibilidade de luz elétrica, água 

tratada e proximidade com a família na cidade. 

 Nesse capítulo propõe-se discussões que abordam o valor que as mulheres rurais 

atribuem ao campo vivendo ou não no espaço rural. Nesse sentido, será destacado o modo 

com que esse espaço é representado em suas memórias. 

  Ademais, permite refletir sobre a relação entre a aposentadoria, o envelhecimento e 

qualidade de vida. Cabe ressaltar que a qualidade de vida não deve ser entendida apenas com 

base nos valores materiais. Ainda que a concepção desse termo possa depender da sua leitura 

em cada cultura, e ainda que a cultura dominante tenha como base o mundo ocidental baseada 

no consumo predatório, deve-se incluir, também, valores não materiais. Entre eles estão 

elementos como amor, liberdade, solidariedade e inserção social, realização pessoal e 

felicidade (MINAYO et al., 2020).  

 A qualidade de vida envolve questões de condições e estilos de vida, da relação do 

ser humano com a natureza e democráticas de direito humano. Para Minayo et al. (2000) 

desemprego, exclusão social e violência são, de forma objetiva, reconhecidos como a negação 

da qualidade de vida. 

 Assim, o capítulo contempla quatro temas: O primeiro, Memória do campo, ou de 

trabalho, apresenta algumas das memórias compartilhadas pelas aposentadas rurais. Divide 

lembranças de uma vivência de experiências e trabalho no espaço rural. Além disso, ressalta 

os sentimentos nostálgicos e de aflições que essas mulheres possuem ao lembrar do campo.  

 O segundo aborda sobre A pandemia da covid-19 e o isolamento Social no campo. 

Nesse capítulo é ressaltado o contexto vivenciado em Novo Brasil e no mundo durante o 

contexto da pandemia do Coronavirus. Nele é discutido o modo com que o vírus teve efeito 

nas esferas sociais e econômicos da vida dos sujeitos do campo. 

 Em seguida, o terceiro tema é A chegada da aposentadoria no qual aborda a vida das 

trabalhadoras após o recebimento da aposentadoria rural. Nesse momento, será possível 

compreender a forma pela qual o benefício modificou a vida das trabalhadoras e em que 

medida contribuiu de forma positiva para a qualidade de vida das aposentadas.  
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 O quarto e último tópico, O envelhecer no campo, discute as representações da 

velhice na sociedade atual. Por meio dele, pretendeu-se compreender as perspectivas que as 

mulheres possuem de viver no campo após a aposentadoria que culmina com as adversidades 

impostas pelo avançar da idade.  

 

 

3.1. Memória do campo, ou de trabalho 

 

Olhe dentro dos meus olhos 

Olhe bem pra minha cara 

Você vê que eu vivi muito 

Você pensa que eu nem vi nada 

Olhe bem pra essa curva 

Do meu riso raso e roto 

Veja essa boca muda 

Disfarçando o desgosto 

Contemple o desenho fundo 

Dessas minhas jovens rugas 

Conquistadas a duras penas 

Entre aventuras e fugas 

 

Observe a face turva 

O olhar tentado e atento 

Se essas são marcas externas 

Imagine as de dentro 

(Na pele – Soares) 

 

 A cantora Elza Soares, ao interpretar a música “na pele”, escrita pela também cantora 

Pitty, convida seus ouvintes a olharem para o interior de seus olhos, para além das “jovens 

rugas” que a velhice pode revelar. A letra chama a atenção para as marcas de dentro, 

concebidas pela vivência, muitas vezes subestimada pelos mais jovens.  
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 Voltar o olhar para além das rugas, propor uma atenção voltada para as marcas “de 

dentro” ao destacar as histórias narradas pelas mulheres idosas, trabalhadoras e aposentadas 

rurais, é sem dúvidas uma das intenções contidas nesse capítulo. Sem a escuta direcionada 

para essas mulheres, a discussão da relação entre aposentadoria rural e as questões de gênero 

não teria o mesmo sentido. Diante dessa experiência, se faz necessário enfatizar a importância 

da valorização do conhecimento das idosas e dos idosos. 

 Bossi (1994) afirma que, em determinada fase da vida, é destinado aos idosos a 

função própria de lembrar. Além de serem memórias, as idosas e idosos ocupam a função de 

transmissores do conhecimento. Freitas (2017, p. 22) ressalta essa ideia ao dizer que “nas 

sociedades em que a memória dos sujeitos ainda é mais valorizada do que a informação que 

corre nas veias da internet cabe aos mais velhos a transmissão do conhecimento aos mais 

novos”. 

 Os conhecimentos manifestados pelas aposentadas rurais que participaram da 

construção dessa dissertação foram transmitidos por meio de suas narrativas repletas de 

informações evocadas de suas memórias. Afinal, conforme menciona Borges (2020), as 

narrativas têm a memória como seu fio condutor. 

 Ao acionarem suas memórias e relembrarem a vida que outrora levaram nas fazendas, 

as aposentadas exaltaram em algum momento o sentimento nostálgico e de apreço pelo espaço 

rural. No entanto, os relatos compartilhados, assim como as marcas de suas peles, também 

revelaram a dureza do trabalho que permeou essa vivência. Isso evidencia que o sentimento 

de lugar nem sempre é de apego, mas também de memórias de uma vida permeada pelo 

trabalho árduo do campo. 

 No que se refere ao sentimento de afeto, vivências simples ganham destaque. É o que 

relembra a aposentada O., de 91 anos, ao dizer que “Eu achava bom ver as vacas na porta. 

Eu andava nos pastos.... Tinha dia que o sol estava quente eu ia lá no córrego e ficava lá. A 

água morninha dentro do córrego.  Eu tenho muita saudade da roça. ” 

 Pelo relato dessa aposentada é possível notar que, em sua memória, os sentidos são 

chaves mantendo preservados aspectos da paisagem observada e sentida por ela nos tempos 

em que vivia no campo. A aposentada não só relembra as imagens do gado na porta de casa, 

como também relembra detalhes específicos, como a temperatura da água do córrego 

frequentado por ela no passado. 

 Quanto às marcas de suas peles, as rugas adquiridas com o avançar idade dividem 

espaço com as manchas advindas da exposição ao sol intenso. As mãos ainda conservam as 
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calosidades que são de diversas origens, enxada, foice, vassoura, rodo. Marcas do trabalho. 

Testemunhas das histórias narradas por elas. 

 Algumas marcas expõem circunstâncias ainda piores. Uma delas aponta para um 

dente quebrado em sua boca, história de uma discussão do passado, sinaliza o resultado do 

descontentamento por parte de seu companheiro. Fato mencionado por ela com ar de 

superação de quem prefere destacar as mudanças positivas advindas do tempo presente. Essa 

situação revela desavenças comuns compartilhados pelas mulheres, a violência doméstica e 

os infortúnios envolvendo bebidas alcoólicas, corriqueiros entre os maridos e filhos. 

 O consumo de bebidas alcoólicas é habitual nesses espaços, sobretudo em companhia 

dos peões. O álcool frequentemente é ingerido para fins recreativos, mas em outros casos 

envolve uma relação de dependência, tornando-o combustível para o labor. No entanto, tende 

a ser um problema para as mulheres quando seus esposos possuem o hábito de frequentar com 

assiduidade os bares localizados nos centros urbanos onde, geralmente, tendem a passar os 

dias de folga. 

 A volta para casa, ao tardar da noite ou sob a luz do dia seguinte é que gera o 

desagrado e algumas das tantas marcas de agressões em suas mães, filhas e/ou esposas. 

Algumas das entrevistadas relataram esses fatos justificando a decisão de, atualmente, 

optarem por viverem sós. Outras relembram comemorando o fato de a mudança ter alcançado 

seus maridos após o avanço da idade. 

  Quando o diálogo se volta para a possibilidade do envelhecimento vivenciado no 

espaço rural, a primeira preocupação apontada por elas é referente ao trabalho.  Ao 

compartilhar sua história, a aposentada O., de 91, anos afirma que “As lembranças que eu 

tenho é de trabalhar, ajudei demais a trabalhar, capinar... Roçar eu não roçava não, mas 

capinar eu capinei demais, plantar também ”. 

 A aposentada é enfática ao dizer que suas memórias do campo estão relacionadas 

com o trabalho. Esse quesito é marcante porque o trabalho desenvolvido no campo, para 

ambos os sexos, tende a ser árduo. As atividades se iniciam logo cedo e findam somente ao 

anoitecer. Para as mulheres, o trabalho se estende ainda mais. Antes de se permitirem 

descansar, essas costumam inspecionar se as aves dos quintais estão empoleiradas, se os 

animais domésticos estão alimentados, se os afazeres domésticos estão finalizados. E, por fim, 

se os maridos e filhos estão devidamente acomodados. 

 Mesmo durante a noite, é preciso estarem atentos aos sons emitidos pelos animais 

que podem anunciar alguma invasão ou ataque de outra espécie predadora. No dia seguinte, 
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inicia-se outra jornada que, para as mulheres, volta-se para o trato dos animais de pequeno 

porte, o preparo das refeições da família e demais trabalhadores e os cuidados domésticos.  

 Essas demandas são significativas para que, levando em consideração a idade 

avançada, as mulheres ressaltem as dificuldades de permanecerem no campo, mesmo após o 

recebimento da aposentadoria. É o que afirma E. P. ao imaginar uma vida no campo aos 63 

anos de idade: “Na roça é bom, mas a gente que está velho não dá conta mais. Hoje na roça 

eu não dou conta. Foi o tempo que eu dava conta, capinava, plantava.” 

 Como pôde ser visto, ao comentar sobre a vontade de viver no campo a resposta da 

aposentada imediatamente voltou-se para os desafios impostos pelo trabalho. Isso porque, a 

depender da experiência que tiveram nesses espaços, torna-se praticamente inconcebível para 

elas imaginar uma vida no campo que não esteja relacionada com o trabalho. Apenas uma 

delas cogitou “Se eu desse conta, se alguém meu, tivesse sitio e me levasse, eu gostaria de 

viver é no sítio.” 

 Pela fala das aposentadas é visto que, para elas, a ideia do campo associado as 

benesses da paz, sossego e harmonia com a natureza é mais rara que aquela presente no 

imaginário daqueles que experienciaram esse espaço com o propósito de lazer. Para elas, essa 

ideia só aparece quando relacionada com a criação dos filhos. A aposentada D. afirma que na 

roça 

Tinha dificuldade, mas a gente era feliz. As crianças tudo junto com a gente. 

Graças a Deus não tinha confusão. Hoje em dia você mora na cidade cada dia 

tem alguma coisa. No sitio a gente é mais tranquilo. Economiza dinheiro e lá 

os filhos não estão vendo essas coisas do povo. Vem para a cidade vira bruto, 

logo está nas drogas, nas pingas. Logo está matando, roubando. Na fazenda 

não. Na fazenda deu de noite está todo mundo reunido, logo está deitado, todo 

mundo dormindo. Amanhã é outro novo dia, todo mundo levanta e vai 

trabalhar. (D., aposentada rural) 

 

  Essa valorização da proximidade maior com a família, sobretudo com os filhos, foi 

um elemento de destaque durante os diálogos com as aposentadas e as trabalhadoras rurais em 

exercício. Mas o distanciamento entre eles muitas vezes acontece ainda nesses espaços. Isso 

porque, com o passar dos anos, é comum que os filhos se desloquem, às vezes de forma 

definitiva, para as cidades. Geralmente o fazem almejando melhores oportunidades de 

estudos, de trabalho ou simplesmente por optarem por viver no espaço urbano. 

 A ida dos filhos rumo às cidades contribui para que essas mulheres decidam por 

estarem mais próximas da família pois, conforme a aposentada D. relata, é sinônimo de 

felicidade: “Minha família é o que me deixa feliz. Reunião de família. Meus filhos perto de 
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mim, nós reúne na minha casa, faz um almoço, outra hora faz a janta. Comemora um 

aniversário. Fui num encontro de família em Acreúna, foi ótimo, foi uma benção ”. 

 A proximidade com a família relatada pela aposentada não foi uma realidade comum 

entre todas as entrevistadas. Algumas relataram o sentimento de solidão experimentado por 

ficarem longos períodos sem receberem visitas ou de manterem frequentes diálogos com 

amigos e familiares. Na maioria dos casos isso ocorre pela distância. Ainda que, algumas 

delas, residam em casas repletas por filhos e netos, esse sentimento de solidão ainda pode 

estar presente entre elas. 

 Para as mulheres aposentadas esse sentimento é ainda mais frequente do que para as 

trabalhadoras mais jovens. Isso porque a chegada da aposentadoria coincide com o avanço da 

idade, sobretudo com a fase do envelhecimento biológico, momento em que as idosas e idosos 

passam a ocupar um espaço diferente no núcleo familiar. Nóbrega explica que: 

[...] a velhice associada à aposentadoria põe em xeque a importância social do 

indivíduo, o que não é diferente em âmbito privado, o lugar do chefe de família, 

geralmente atrelado a um ritmo de vida que manifestava a sua presença através 

da ausência, é transformado, o que supõe a presença muito mais marcada que 

a sua ausência, causando um estranhamento no núcleo familiar, uma 

pseudorredução de importância na família. (NÓBREGA, 2013, p. 140) 

 

 Não cabe, nesse momento, discutir as controversas existentes a respeito da posição 

da trabalhadora rural idosa, no núcleo familiar após o recebimento da aposentadoria. No 

entanto, essa alteração da importância na família ressaltada por Nóbrega (2013) evidencia uma 

dependência financeira observada no que diz respeito às gerações mais novas a essas 

aposentadas. No caso dos idosos, trata-se de uma dependência que se estende para além da 

necessidade de ajuda para realizar tarefas que antes pudessem realizar sozinhas, mas se 

desdobram na necessidade por maios diálogo, escuta e atenção. 

 Nos centros urbanos, apesar da possibilidade de convívio com um número maior de 

pessoas, as mulheres nem sempre usufruem desse contato por continuarem restritas ao espaço 

doméstico. As idosas costumam se deslocarem até as igrejas aos finais de semana, mas ao 

longo da semana se põem ansiosas, sentadas nas áreas ou calçadas em frente à casa, no aguardo 

das visitas por parte de algum familiar, das vizinhas ou de conhecidas.  

 Os maridos, mesmo os de maior idade, são os que frequentam os espaços públicos e 

comércios, como bares, panificadoras, açougues e lojas de conveniências da cidade. Não é 

raro encontra-los reunidos em alguns desses ambientes. No campo, são também os que se 

deslocam com mais frequência até cidade. Além disso, convivem no dia a dia com os peões 

que trabalham por diária. 
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 Para as mulheres que ainda residem no campo, resta a sorte de uma rede de 

vizinhança cordial, isso garante a elas o convívio mais frequente com outras pessoas. A 

trabalhadora rural L. C. afirma ter tido sorte nesse quesito “Eu fiz uma vizinha boa aqui perto, 

de vez enquanto eu vou lá nela buscar mandioca e ela me dá um pouco de folha da horta dela. 

Outro dia ela veio aqui, ela e o esposo dela, aí nós foi tudo lá na represa pescar. Ela não 

conhecia pé de arroz, nós passou lá na roça e ela ficou doidinha”. 

 A empolgação da trabalhadora rural ao descrever a relação com a vizinha recém 

conhecida demonstra a importância que essas mulheres atribuem ao convívio com outras 

mulheres. Ainda que a proximidade com a família esteja como prioridade na escala de 

felicidade descrita por elas, o convívio com as vizinhas torna-se importante para ambas por 

representar uma quebra em suas rotinas e uma conhecida com quem contar em caso de 

precisão. 

 Ademais, a relação com a vizinhança propicia maiores experiências de vida 

comunitária para essas mulheres, que tendem a dividirem experiências de lazer e terem 

maiores oportunidades de se expressarem. Dessa maneira, entende-se que “É nesses espaços 

que a conversa íntima fica “guardada”, que a angústia se desfaz e a alegria é percebida em 

afazeres e atitudes minúsculas. É esse vínculo afetivo, portanto, que une e faz com que o 

contato destas mulheres se torne quase diário e como um modo de quebra da dura rotina”. 

(SCHWENGBER; PINHEIRO, 2014, p. 75). No entanto, para chegar até a vizinhança muitas 

vezes é necessário percorrer alguns quilômetros de distância, o que, com o avançar da idade, 

torna-se um empecilho cada vez maior para as mulheres idosas. 

 Mesmo para as aposentadas rurais que residem atualmente na cidade, a necessidade 

de diálogo, escuta e atenção ainda é uma questão existente. Uma das aposentadas relata que 

recebeu a visita de uma familiar e,  “um dia ela chegou aqui toda saliente contando vantagem 

falando que ia fazer almoço pra gente. Passou um pouquinho já foi ela contar causo de 

político. Eu pensei comigo, isso é só falsidade. É que o prefeito tá em lugar de neto dela, aí 

na época de política ela vem 43”. (O. aposentada rural, 91 anos) 

 O relato da aposentada retrata uma das reclamações mais comuns entre as 

aposentadas: o fato de serem procuradas apenas em épocas de eleições. Apesar de algumas 

delas já não serem mais obrigadas a votar, os candidatos sabem que o apoio desse grupo etário 

pode ser decisivo para um resultado favorável para eles em um contexto eleitoral. 

 
43 Diálogo realizado em janeiro de 2020. 
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 A entrevista narrativa realizada com as aposentadas rurais de Novo Brasil se deu fora 

dos moldes da formalidade, assim foi entendida por elas como uma visita. Durante a conversa 

a aposentada O.  destacou que “Na roça tinha mais diversão, mais divertimento. Eu era mais 

sadia. Igual agora, achei bom você chegar. Os filhos casaram tudo, e agora, nem pra estiar 

pra gente sair de casa”. Constata-se que esse momento foi entendido como uma quebra na 

rotina marcada pela ausência dos filhos em casa e pela melancolia do tempo chuvoso que se 

passava naquele momento. 

 Ainda tendo como base o relato da aposentada O., outro aspecto chama a atenção na 

fala da idosa. Assim como ela, as demais aposentadas rurais, ao lembrarem de suas vivências 

no campo, mencionaram o fato de serem mais sadias naquele tempo, ou seja, dispunham de 

maior saúde física. Esses relatos permitem refletir acerca do sentimento positivo sobre a 

qualidade de vida que elas nutrem com relação ao espaço rural. 

 Desse modo, revelam que, de certo modo, a nostalgia direcionada para esse espaço, 

para além do pertencimento com a terra, revela a saudade da disposição que seus corpos já 

possuíram. Assim sendo, as discussões acerca do envelhecimento, tendo como base o espaço 

rural auxiliam a compreensão da vida da mulher trabalhadora rural aposentada. 

 

3. 2. A pandemia da covid-19 e o isolamento Social no campo 

 

 A partir do ano de 2020 o mundo precisou se adaptar à pandemia da COVID-19, 

doença causada pelo SARS44-CoV-2. Nesse contexto, as protagonistas desse estudo estiveram 

especialmente inclusas no grupo de risco dessa doença.  Ou seja, para as pessoas idosas eram 

maiores as possibilidades de ficarem gravemente doentes caso infectadas pelo vírus.  

 Nesse sentido, no contexto da pandemia, a atenção esteve voltada principalmente 

passa pessoas com idade igual ou superior 60 anos. No entanto, com o avanço dos 

conhecimentos acerca da pandemia, foi compreendido que a gravidade da doença não se 

limitava a essa faixa etária. Pessoas que possuem comorbidades, como problemas nos 

pulmões, diabetes ou doenças como câncer são extremamente afetados pelos sintomas do 

novo coronavírus.    

 
44 SARS -  Síndrome Respiratória aguda grave 
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 No que diz respeito àorigem do vírus, o ponto inicial de contagio do vírus foi 

localizado no continente asiático, na cidade de Wuhan – China, mas os efeitos ocorreram em 

diversas escalas, afetando países de diferentes continentes.  

 De acordo com Campos Filho (2020), a disseminação de microorganismos é 

recorrente na história mas a rapidez com que o vírus SARS-CoV-2 se espalhou para os demais 

espaços é, sem dúvidas, uma forma de compreender o processo de globalização no qual a 

sociedade está inserida nos tempos atuais. Nesse contexto, a globalização demonstra uma de 

suas faces que permite não só o fluxo de pessoas, capital, culturas e informação, mas também 

a disseminação de microorganismos capazes de revelar instabilidades presentes em todo o 

globo. 

  Campos Filho (2020) enfatiza que nenhuma das grandes pandemias da história teve 

efeitos tão intensos quanto a COVID-10. Além das milhões de pessoas infectadas pelo novo 

coronavírus, os efeitos foram econômicos, sociais e culturais, visto que diversas dinâmicas 

tiveram que serem adaptadas às adversidades impostas pelo vírus. Enquanto a incessante 

corrida pela vacina de imunização acontecia, a sociedade precisou adaptar-se à nova realidade, 

cuja característica maior se resumiu no distanciamento social. 

 Em Goiás, as medidas de isolamento social foram propostas por meio do decreto 

estadual nº 9.63345, publicado em março de 2020 constatando a situação de emergência na 

saúde pública de importância nacional. Por meio dele foram suspensas todas as atividades que 

pudessem causar aglomerações, entre elas eventos públicos ou privados, visitações em 

ambientes com circulação de pessoas, atividades de feiras.  

 Após o início da quarentena, em março de 2020, foram liberadas gradualmente a 

abertura de comércio e demais atividades econômicas desde que fossem consideradas como 

essenciais à manutenção da vida. 

 Durante esse período, que permanece até o atual momento da escrita, as 

desigualdades sociais tornaram-se ainda mais explícitas. Aqueles que dispunham de moradia 

com condições adequadas, acesso a saneamento básico e melhores condições financeiras 

vivenciaram um período de isolamento privilegiado, distinto da população de baixa renda.  

 
45 Disponível em:  https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103012/decreto -9633. Acesso 

em: jul de 2021. 
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 No primeiro momento, o vírus atingiu a classe alta, mas não tardou até que a esteira 

de contágio mudasse de direção, subindo os índices de contágio entre a população menos 

favorecida, conforme representado pela Figura 27. 

 

 

 

 

Figura 27 – CHARGE:  A pandemia da COVID-19 e as desigualdades sociais 

 

Fonte: Charge da autora (2020).  

 A figura faz referência ao aumento no contágio entre os trabalhadores informais da 

economia, enquanto os índices abaixavam para a população de classe alta. Isso porque sujeitos 

como, trabalhadoras e trabalhadores informais continuavam se expondo ao risco do contágio 

para fornecer serviços para os primeiros. Entre eles, as empregadas domésticas, entregadores 

de fast-food, motoristas, cozinheiras, entre outros.  

 O fato é que o espaço rural não esteve isento dos efeitos da pandemia. Ainda que os 

sujeitos do campo estejam mais afastados dos centros urbanos, onde acontece o maior 

contingente de aglomeração, houve grandes mudanças no que diz respeito as relações sociais 

e impactos econômicos nesses espaços.   
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 No que se refere às mulheres rurais, é preciso reconhecer que o confinamento com 

seus maridos e o isolamento social é uma realidade cotidiana, já que, parte delas, passam a 

maior parte do mês sem contato com a aglomeração da cidade. Em tempos normais essas 

também lidam com a sobrecarga do trabalho doméstico e a violência doméstica, ampliada pelo 

distanciamento dos centros urbano.    

 Esse distanciamento também não foi suficiente para manter os sujeitos que vivem 

nesses espaços imunes ao contágio do vírus. Isso porque, impedidos de realizarem eventos na 

cidade, muitos jovens tenderam a se deslocarem para as fazendas onde havia maior liberdade 

para romper com as medidas de prevenção contra o vírus.  

 Além disso, as famílias que vivem no campo também precisavam se deslocarem para 

as cidades para a rotineira compra de mês. Ainda que haja disponibilidade de alimentos 

produzidos pelos próprios sujeitos no campo, a intensificação dos vínculos com a cidade fez 

com que, atualmente, as necessidades de consumo de produtos industrializados por esses 

sujeitos se ampliassem.  

 A trabalhadora rural L., de 51 anos, relata a experiência de fazer compras no 

supermercado durante a pandemia que passaram a ser realizadas pelo marido: 

Ele que está indo. Eu entrego a lista e ele vai pra rua fazer as compras, mas 

ele não sabe escolher não. Ele não tem paciência de avisar que é o mais 

barato, aí as compras tudo fica mais cara. Fica uma fila do lado de fora do 

armazém, aí fala o que é pra comprar e o homem vai entregando. Mas ele 

entrega da marca que ele quer 46. 

 

 Nesse período, a ida das mulheres para o centro urbano reduziu ainda mais. Visando 

diminuir a aglomeração, os maridos ficaram encarregados de, nas ocasiões em que iam para a 

cidade, realizarem as compras de mês, causando o descontentamento apresentado pela 

trabalhadora L. 

 Conforme já discutido, a questão do isolamento social não é algo atípico para as 

mulheres que vivem no campo. No entanto, mesmo para elas, a situação tornou-se ainda pior 

no período de pandemia. Isso porque, as possibilidades de convívio dessas mulheres e do 

mundo todo com familiares, vizinhos ou visitas comuns do cotidiano, precisou ser 

significativamente reduzida nesse período. 

 
46 Diálogo realizado em outubro de 2020. 
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 Além das restrições ainda maiores com relação ao deslocamento para os centros 

urbanos, outro elemento cessado durante o período de pandemia diz respeito ao cancelamento 

das festas e práticas culturais que acontecem no campo. Essas possuem grande importância 

para garantir o convívio e sociabilidade das trabalhadoras rurais e aposentadas com outras 

pessoas. 

 A ocorrência de festas no campo reduziu-se significativamente nos tempos atuais. 

Fraga e Fiúza (2019) associam essa diminuição com as mudanças nas dinâmicas de trabalhos 

dos sujeitos do campo que fazem com que as atividades de sociabilidade fiquem em segundo 

plano. No entanto, algumas delas ainda permanecem no cotidiano dos sujeitos do campo de 

Novo Brasil-GO.  

 Já foi mencionado no tópico 1.5 que essas práticas vão desde a realização de festas 

como, as folias, as festas juninas e as cavalgadas, até a confecção de pamonhada que, em Novo 

Brasil, trata-se de uma das mais enraizadas. Tais práticas tendem a aproximar a relação entre 

os sujeitos. Além disso, nesses momentos, há um maior destaque direcionado para as mulheres 

idosas que geralmente são as que guardam maior conhecimento sobre essas tradições. 

 É necessário destacar que as práticas que mais contribuem para reunir os sujeitos são 

aquelas que envolvem o preparo de alimentos. A escolha do local de encontro é definida de 

acordo com aquela ou aquele que oferece o alimento. Desse modo, os demais comparecem na 

casa ou fazenda do convidante para o preparo da comida. Ainda que algumas das aposentadas 

já não consigam tomar frente das atividades desenvolvidas, são elas que orientam as mulheres 

mais jovens durante o preparo dos alimentos.  

 A morte dos animais é realizada pelos homens e os processos seguintes 

desenvolvidos pelas mulheres. Após o abate, a carne é disposta em uma mesa grande, 

geralmente de madeira, em seguida rodeada por mulheres que dão continuidade ao processo 

de preparo da carne.  

  Ao final, o alimento é dividido para todos aqueles que contribuíram, desde o abate 

até o preparo do alimento. Essa partilha dos alimentos é um dos motivos que, provavelmente, 

justificam a quantidade de pessoas presentes nesses dias. Esse processo é semelhante aos 

mutirões de ajuda mútua descritos por Brandão (2020) e Soares (2017), ainda que o termo não 

tenha sido utilizado por nenhuma das mulheres ao descreverem essas atividades.  
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 A pamonha também é outra prática que favorece a sociabilidade. A tradição de fazer 

pamonha é antiga no município. Reúne famílias, vizinhos e amigos que se juntam a fim de 

transformar o tão esperado milho colhido em pamonha, curau, angú e bolinho de milho frito. 

 

 

 

 

 

Figura 28 – A produção da pamonha em Novo Brasil 

                          

Fonte: Imagem da autora  (2019) 

 A pamonhada é uma prática que continua fazendo parte do cotidiano das mulheres 

rurais, mesmo quando essas não residem mais no espaço rural. O diálogo das aposentadas O., 

de 91 anos e de T., de 66, relata como é manter essas práticas no espaço urbano 
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- Hoje eu tava pensando assim, quando era tempo de roça a gente saia na roça 

quebrava aquela sacada de milhos assim, fazia pamonhada comia e achava 

gostoso hoje nem gostoso não acha. (O. aposentada, 91 anos). 

- Verdade. A gente ia na roça, quebrava aquelas melancias, levava a baciona 

de farinha pra roça, quebrava no meio jogava farinha no meio e comia ate 

mesmo. Hoje se for fazer na rua não é gostoso igual aquela época.  

 

 O diálogo entre as aposentadas demonstra que essas práticas têm maior sentido por 

estarem relacionadas com seus espaços de vivência. As tradições continuam acontecendo, uma 

vez que, mesmo no centro urbano, é possível comprar sacos de milho para produzir pamonha, 

ou melancia. No entanto, para elas, não há o mesmo significado daquele que representava 

viver e fazer suas práticas de alimento no campo. 

 Em Novo Brasil, as roças de milho são plantadas entre os meses de setembro e 

outubro, visando o aproveitamento do período chuvoso, característico do clima tropical 

presente no bioma Cerrado. A colheita acontece cerca de três meses após o plantio. Para 

aqueles que não dispõem de terra para plantar o milho, a opção é comprar as sacas daqueles 

que produzem no campo.  

 Para a produção de pamonha o milho tem um ciclo, quando passa do tempo, endurece 

a já não pode ser utilizado para essa finalidade.  Com as restrições de aglomeração durante a 

pandemia, a cota do milho que é tradicionalmente destinada para a produção de pamonha teve 

redução tanto no uso familiar quanto no mercado de vendas dos pequenos produtores.  

Ainda assim, devido a sua versatilidade, o milho pôde continuar sendo utilizado também para 

a produção de rações direcionadas para a alimentação dos animais evitando que houvesse 

desperdício nesse período.  

 Outro efeito da pandemia foi direcionado aos sujeitos que trabalham no campo sob o 

regime patronal, pois as trabalhadoras e trabalhadoras ficam reféns das condições econômicas 

e de saúde dos patrões que vivem nas cidades. 

Em Novo Brasil foi possível acompanhar o caso de um dono da fazenda infectado 

com o vírus pelo relato de uma trabalhadora: 

 

O patrão aqui tá internado na UTI já tem quase um mês. Diz que os exames 

dele já tá bom, mas não ta firmando nem um minuto sem o oxigênio. Nós tá 

rezando pra ele melhorar, ele é um homem bom, mas nós já ta olhando serviço 

la na rua.  Ninguém não sabe se ele vai sair logo, esse trem é esquisito. Agora 

é o irmão dele que ta mandando aqui. Se, Deus o livre, ele não sair, nós não 

fica mais aqui não. (L., trabalhadora rural, 48 anos de idade)47 

  

 
47 Diálogo realizado em Julho de 2021. 
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 Na situação mencionada, ainda que a família residente no campo não tenha sido 

diretamente infectada pelo vírus, a ameaça de perda de moradia na fazenda denota que foi 

afetada por ele. Conforme a trabalhadora rural aponta, a internação do patrão em estado grave 

de saúde na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) afeta diretamente a permanência dos 

funcionários na fazenda. De acordo com o IBGE (2021), até o mês de julho de 2021, o 

município acumulou 358 casos de pessoas infectadas pelo coronavirus. Desses 351 foram 

recuperados e 12 vieram a óbito.   

 Dessa forma, algumas das dificuldades enfrentadas pelos sujeitos que vivem na 

cidade durante o isolamento da pandemia tratam-se de problemas comuns para as mulheres 

rurais. Mas a busca pela imunização foi, sem dúvidas, um desafio maior para as segundas. 

 A vacinação contra o coronavirus teve início no mês de maio de 2021 para a 

população do município. A prioridade para a imunização era organizada com base nos grupos 

de idade. No entanto, para a população residente da cidade que aguardasse até o final do dia, 

havia a oportunidade de serem vacinadas com as doses remanescentes de vacinas. Nesse caso, 

uma das maiores dificuldades para as mulheres residentes no campo era chegar a tempo de 

receberem a dose de imunidade. Algumas por motivos de distância, outras por não terem 

condições de se deslocarem. Quando ficavam sabendo da disponibilidade da vacina, não 

conseguiam chegar a tempo.  

 A trabalhadora rural L. B. de 51 anos afirma que foi até a cidade por diversas vezes 

em busca de vacina, mas que não chegou a tempo em nenhuma das delas 

 

Quando nós chegou a vacina já tinha acabado. Agora tem que esperar dar 

certo. Corre o risco de chegar e não dar tempo de vacinar. A gasolina está 

cara, não tá sobrando dinheiro pra ir direto na rua. Agora tem que deixar pra 

já ir quando precisar fazer alguma coisa e tiver certeza que vai ter a vacina .  

  

 Além disso, aquelas que não dispõe de acesso à internet, ficavam dependentes de 

ligação de amigos ou parentes informando sobre os dias e a disponibilidade da vacina. Dos 

diversos períodos pandêmicos que houve ao longo da história, como bem destaca Campos 

Filho (2020) os desafios propostos pela pandemia do COVID-19 são os mais distintos. Apesar 

dos diversos avanços da ciência e dos sistemas de saneamento, vividos pelos períodos 

passados, o desafio atual se relaciona com o negacionismo científico. 

 Enquanto alguns clamam ansiosos pela dose de imunização, ainda há uma parcela 

significativa da população que se recusa a se vacinar fundamentados em suas bases 

ideológicas, o que tem dificultado a conscientização da importância da vacina contra a 

COVID-19 no Brasil. 
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 3.3.  A chegada da aposentadoria 

 

 Existem diversas discussões acadêmicas acerca da situação dos idosos após o 

recebimento da aposentadoria. Nóbrega (2013) discute que a velhice associada à 

aposentadoria altera o olhar dos membros da família acerca da importância social dos idosos, 

agora fora do mercado de trabalho. Nessa perspectiva, a velhice parece ter mais relação com 

a ruptura com o mercado de trabalho do que com a base biológica. 

 Siqueira, Botelho e Coelho (2002) também destacam o fato de a aposentadoria 

decretar funcionalmente a velhice, sendo assim, torna-se o principal fator que garante que os 

idosos sejam encaixados na escala social da improdutividade. 

 No que diz respeito às mulheres rurais, é possível compreender que a aposentadoria 

apresenta um efeito inverso nesse olhar por parte da família. Basta compreender que, muitas 

delas, passaram a maior parte de suas vidas de fora da esfera do trabalho considerada como 

produtiva. O olhar direcionado para elas esteve, majoritariamente, associado ao espaço 

improdutivo, desvalorizado e não remunerado. 

 Após a aposentadoria, lhes é apresentado um lugar que, grande parte delas, não 

ocupou nos tempos de trabalho no campo. Um lugar que possibilita a elas a obtenção de maior 

autonomia e participação nas tomadas de decisões que agora ultrapassam aquelas vinculadas 

aos afazeres domésticos. 

 O dinheiro da aposentadoria permite que essas mulheres, ao contribuírem 

financeiramente no ambiente familiar, possam adquirir espaço para defender seus próprios 

interesses. Isso é discutido por Deere (2014), ao observar o aumento do poder de barganha 

das mulheres dentro da família está relacionado com a conquista de direitos, seja pela obtenção 

da aposentadoria ou pelo direto a posse da terra. 

 No que diz respeito às aposentadas de Novo Brasil, as conquistas apontadas pelas 

mulheres após o recebimento da aposentadoria são normalmente associadas ao lar. Os relatos 

se baseiam na conquista de eletrodomésticos e na compra ou reforma da casa própria. Também 

foram relatadas construções de um ou mais cômodos e ainda a substituição das tradicionais 

cercas de arame pelos muros que passam a estabelecer novos limites entre a vizinhança. 

 Conquistas mais simples, porém significativas, também estiveram presentes nas 

narrativas das aposentadas, como a descrita por D. que não consegue imaginar como seria a 

vida aos 60 anos de idade sem o amparo da aposentadoria, “A gente aposenta e graças à Deus 

tem um dinheirinho pra comprar um remédio, comprar um alimento. Pra mover com a vida. 
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Se a gente não tivesse a aposentadoria, como seria? Na idade que eu tô não dava conta mais 

de trabalhar na roça, não. ”48 

 A aposentada entende a aposentadoria como essencial para que as mulheres idosas 

possam “mover com a vida”, pois o benefício é o que garante a elas os elementos essenciais 

para a sobrevivência. A aposentada cita em especial a compra dos alimentos e de 

medicamentos, que se tratando das idosas e dos idosos, é o destino de parte significativa do 

dinheiro que possuem. 

 O relato da aposentada O., ilustrado na Figura 29, descreve o momento de conquista 

vivenciado pela vizinha. 

 

Figura 29 – Ilustração: O MURO: a vizinha finalmente aposentou 

 

Fonte: Ilustração da autora 

  

 A Figura 29 demonstra a satisfação da aposentada com a chegada da aposentadoria 

da vizinha que, finalmente, pôde realizar o desejo de aumentar sua privacidade. Assim, a 

trabalhadora que também aguardava a chegada de sua aposentadoria, pôde, em alguma 

medida, ser beneficiada com o recebimento da aposentadoria da outra. 

 No centro urbano, por muito tempo, os lotes foram divididos apenas por telas de 

arame farpado ou alambrado. Entretanto, a busca pela privacidade é uma característica que, já 

há algum tempo, foi adotada pelos sujeitos de Novo Brasil. 

 Cortado (2020, p. 680) discute que a valorização dos muros demonstra uma 

reconfiguração da privacidade. Ressalta ainda que “Ao edificar muros as pessoas admitem o 

 
48 Diálogo realizado em janeiro de 2020. 
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quanto o olhar alheio é capaz de afetar a vida delas, o quanto, na verdade, elas se sentem 

expostas, vulneráveis ao olhar dos outros”. O autor ainda discute a etnografia dos muros, 

afirmado se tratar de uma tentativa de controlar os olhares.  

 Outra aposentada aponta com ar de satisfação para as transformações em sua casa, 

realizadas após o recebimento da aposentadoria: “óh, aqui não tinha muro, não tinha área, 

tudo foi feito com o meu dinheiro”. Na fala da aposentada percebe-se novamente o destaque 

para o muro construído, mas principalmente, a ênfase dada por ela no fato de essas 

transformações terem sido realizadas com o dinheiro dela. 

 Além da aquisição de eletrodomésticos e das construções dos muros e cômodos da 

casa, algumas dessas mulheres adquiriram a primeira casa própria com a contribuição do 

dinheiro da aposentadoria. Uma das mulheres do município relembra: 

 

Minha mãe comprou duas casinhas quando a aposentadoria dela saiu. O pai deixava 

ela sozinha em casa e ia pro Carandá tomar cachaça, foi indo ela cansou. Um dia falou 

que ia pra cidade e ele que ficasse sozinho na roça. Todo final de semana ela ia fazer 
comida e arrumar a casa, mas morar mesmo ela morava na cidade. (R.G., filha de 

aposentada rural, 45 anos) 

 

 A história narrada pela filha sobre a aposentada, já falecida, é importante para 

percebermos a autonomia49 que essas mulheres adquirem com a aposentadoria. Muitas dessas 

mulheres sentem-se encorajadas a não se submeterem a situações como as de violência 

doméstica, abuso de diversos níveis ou situações de isolamento, como a destacada pela 

entrevistada.   

 Para que uma mulher como a aposentada que narrou sua experiência, tome a decisão 

de deixar o marido na fazenda e se mudar para a cidade, independentemente dos motivos que 

a levaram a tomar essa decisão, muitas barreiras devem ser rompidas. Entre elas os valores 

sociais criados para garantir que a mulher permaneça ao lado do marido, independentemente 

da situação vivenciada.  

 Essa capacidade de assumir o controle sobre a realidade vivenciada pode ser 

entendida como uma representação do processo de empoderamento da mulher. Conforme 

García, “una de las definiciones más aceptadas y utiliza das de empoderamiento se refiere 

más bien al logro del control en muy diferentes ámbitos: el de los recursos (humanos, físicos, 

intelectuales, financieros) y el de la ideología (creencias, valores, y actitudes)” (2003, p. 225). 

 Esse empoderamento que, conforme García (2003), está relacionado com a tomada 

de controle da ideologia, só é possível por meio do recurso financeiro adquirido com a chegada 

 
49 Segundo o dicionário Aurélio autonomia se define como Faculdade de se governar por si mesmo. 
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da aposentadoria. Se não houvesse a aposentadoria, dificilmente, uma mulher idosa se sentiria 

encorajada a desatar os nós dos laços mantidos há tanto tempo com base na ideia de submissão 

da mulher ao homem. 

 Tavares et al. (2011) ressaltam a importante contribuição da aposentadoria rural para 

a diminuição da pobreza no país, pois significa um aumento no orçamento familiar. Isso faz 

com que as famílias que possuem idosos aposentados em casa passem a possuir uma renda 

maior se comparado com as demais famílias. No entanto, devido ao aumento dos gastos com 

a saúde resultante do avanço da idade, algumas das mulheres trabalhadoras rurais, mesmo 

após se aposentarem, não se desvencilham da necessidade de trabalhar. É o que acontece com 

a aposentada rural E. P. que relata “Eu tenho ela, né?! Eu trabalho faço algum bico mas eu 

tenho minha aposentadoria. Mas só a aposentadoria não dá pra viver. Eu sou a mulher e 

homem da casa. Só com a aposentadoria é muito difícil. O povo fala ‘por que você trabalha? 

Você é aposentada’, mas não dá pra viver, não”. 

 Durante a conversa, a trabalhadora revelou que trabalhou durante a maior parte da 

vida no espaço rural. Porém, após se separar de seu esposo e por não dispor mais de tanta 

saúde física, não consegue mais emprego nesse espaço. Para ela, a aposentadoria no valor de 

1 salário mínimo50 é insuficiente para cobrir com todas as despesas de sua vida. Ainda assim, 

a segurança de saber que possui o benefício mensal da aposentadoria permite que ela consiga 

se manter, mesmo estando na posição de única responsável pela renda familiar. 

 O “bico” mencionado pela aposentada trata-se das atividades de trabalho 

desenvolvidas sem vínculo formal ou duradouro. As mulheres, vez ou outra, participam de 

atividades de faxina juntamente com outras trabalhadoras domésticas nas casas de idosas ou 

de famílias que possuem maior poder aquisitivo. Além disso, atuam como cozinheiras em 

empreitadas ou quando há eventos no município. 

 Nesse caso, mesmo que essas mulheres continuem recorrendo às atividades de 

complementação de renda, o trabalho desenvolvido por elas se distingue muito daquele 

desenvolvido antes da chegada da aposentadoria. Isso porque tende a ser mais leve e já não é 

mais a única opção de sobrevivência. Ademais, na ausência dessas atividades que as 

empregam na velhice, as idosas podem gozar de maior tranquilidade por saberem que são 

amparadas pelo benefício mensal.   

 O dinheiro que elas adquirem nos trabalhos de “bico” serve para contribuir com a 

renda da família. É o que se confirma por meio do relato da aposentada E. P. que contribui 

 
50 O salário mínimo no Brasil corresponde ao valor de R$ 1.100 (mil e cem reais) de acordo com a Lei Nº 

14.158 publicada no dia 02 de junho de 2021. 
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para os cuidados de dois netos, um de 7 e outra de 4 anos de idade. Segundo ela, “Eu ajudo 

com o trabalho, mas a aposentadoria é pra mim mesmo. ” 

Em decorrência de diversos motivos, mulheres como a aposentada E.P. passam a ocupar o 

lugar de responsáveis pelos cuidados dos netos, ou do sustento dos filhos que permanecem ou 

voltam a residirem em suas casas tornando-se também dependentes do benefício. Ainda que 

essa dependência não esteja ligada diretamente com a transferência do dinheiro da 

aposentadoria, ela existe apenas pelo fato de estes residirem com as idosas aposentadas 

atribuindo a elas a responsabilidade por todo o sustento familiar. 

 Mesmo nas situações em que as idosas aposentadas são quem ocupam a posição de 

dependentes pelo fato de residirem nas casas de seus familiares, o dinheiro proveniente da 

aposentadoria é imprescindível para a manutenção da vida de toda a família. Além disso, 

desobriga a família do papel de sustentar as idosas, fato que conforme ressaltam Teixeira et 

al. (2011), aumentaria ainda mais a pobreza das famílias rurais.  

 Após os relatos feitos pelas aposentadas, nota-se que, embora o valor do benefício 

ser considerado por elas como insuficiente para garantir plena condição de vida para as 

trabalhadoras rurais, a aposentadoria contribui, sem dúvidas, para promover uma considerável 

melhoria na qualidade de vida das aposentadas. 

 No primeiro momento, percebe-se que esse impacto se manifesta nas condições de 

consumo, seja de alimentos, medicamentos ou no conforto de suas casas, que melhoram 

significativamente para as mulheres idosas com o advento da aposentadoria. Muitas delas 

estariam em estado de extrema pobreza se não fosse pelo benefício. 

 Entende-se também que o efeito da aposentadoria na elevação da qualidade de vida 

dessas mulheres, acontece também no quesito democrático e de direito humano. Portanto, 

afirmar que a aposentadoria tem efeito direto na melhoria de qualidade de vida das 

aposentadas rurais é compreender que essa influência acontece para além do fator econômico.  

 Isso é evidenciado ao constatar o processo de construção do empoderamento dessas 

mulheres após o recebimento da aposentadoria. No fato de finalmente terem seu próprio 

dinheiro, bem como, a oportunidade de tomarem maiores decisões sobre suas vidas. 

 No entanto, esse não é um elemento capaz de garantir essa qualidade de vida no 

sentindo mais amplo de seu conceito. A aposentadoria rural é um aspecto essencial e de grande 

importância nesse processo, mas é preciso muito mais para que as mulheres do campo, assim 

como a população idosa no geral, tenham, de fato, uma vida de qualidade. 

 Após discutir as memórias relacionadas com as experiências de trabalho, as questões 

de saúde e os efeitos da chegada do benefício da aposentadoria para as mulheres rurais, é 
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possível, finalmente, abordar os questionamentos que dão origem a esse capítulo. Para as 

trabalhadoras rurais, a aposentadoria é garantia de uma vida no campo? Tendo em vista que, 

com ela, o trabalho poderia já não ser a única fonte de renda. Ou, garantiria que essas mulheres 

pudessem finalmente se aposentar do trabalho árduo mencionado no espaço rural? Essa 

discussão poderá ser vista no tópico a seguir, onde se discute o envelhecimento na sociedade 

contemporânea e, por fim, no espaço rural. 

    

3.4. O envelhecer no campo 

 

 Não é inédita a afirmação que a população mundial vem aumentando de forma nunca 

antes vista na história da humanidade. Esse aumento tem acontecido mesmo diante das taxas 

de natalidades que apresentam cifras cada vez menores na atualidade.  

 Esse crescimento demográfico foi possível devido ao aumento da expectativa de vida 

alcançada após avanços científicos e tecnológicos que promoveram importantes revoluções 

na medicina (PESSOA, 2007). Entre elas, o surgimento de vacinas e a criação de antibióticos 

que permitiram a imunização contra doenças que afetaram por muito tempo a população 

mundial51. Essa longevidade também se relaciona com as melhorias nas condições sanitárias.  

 Como resultado desses avanços, as pessoas passaram a viver mais, mantendo uma 

expectativa de vida alta, atualmente marcando 72,6 anos em escala global, idade que pode 

variar de acordo com o desenvolvimento individual de cada país. 

 Na escala global, a população de maior longevidade está localizada, em sua maioria, 

nos países desenvolvidos, grande parte deles localizado no continente europeu. Esses países 

vivem a fase do envelhecimento populacional e são hoje pontos de atração populacional, 

atraindo migrantes de países menos desenvolvidos que buscam por oportunidades no mercado 

de trabalho ou por refúgio dos conflitos políticos em seus países. 

 Nos países em desenvolvimento, como alguns daqueles que se localizam na África 

subsaariana e na América Latina, o alto índice de pessoas em estado de fome e insegurança 

alimentar, a precariedade nas condições sanitárias, a violência e as epidemias mantém altos os 

dados de mortalidade, sobretudo entre crianças e mulheres gestantes. 

  No que diz respeito ao Brasil, a expectativa de vida atingiu 76,6 anos em 2019. No 

entanto, conforme destacado por Arrais (2020, p. 48), “há uma considerável diferença na 

expectativa de vida e na proporção de idosos em cada estado”. Com base o mapa da Figura 

 
51 Campos Filho (2020) discute a proliferação das endemias, epidemias e pandemias ao longo da história. 

O autor oferece destaque para a peste negra, a  gripe espanhola e a Covid -19. 
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30, identifica-se a maior concentração de idosos nos estados localizados nas regiões sul e 

sudeste do país. 

 

Figura 30 - Expectativa de vida ao nascer e proporção de pessoas com 60 anos ou mais, no 

Brasil, em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARRAIS (2019) 

 

 No período da pandemia da COVID-19, o Brasil marcou o segundo maior número 

de mortes pelo vírus. O estudo realizado por Castro et al. (2021) demonstra que o país perdeu 

cerca 1,94 anos de idade na expectativa de vida população. Ainda assim, projeções apontam 

para o aumento do número de idosos no Brasil e no mundo.  Segundo uma pesquisa realizada 
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pela ONU (2017)52 “Até 2050, uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos, 

cerca de 16%”.  

 A queda na taxa de fecundidade também é um dos fatores responsáveis pelo 

envelhecimento populacional. Nesse aspecto, as mulheres têm papel decisivo, uma vez que, 

algumas das causas apontadas pela diminuição dessa taxa é a entrada da parcela populacional 

feminina no mercado de trabalho, nas universidades e a quantidade de famílias que optam por 

terem uma quantidade menor ou nenhum de filhos. 

 Esse aumento da população idosa resultante da crescente expectativa de vida foi 

determinante para colocar a velhice em destaque nas investigações presentes em diferentes 

áreas do conhecimento (SIQUEIRA et al. ,2002), entre elas a Geografia. 

 O elevado número de publicações envolvendo a velhice revela que esse aumento na 

expectativa de vida humana é um fator positivo na esfera coletiva, mas também representar 

um desafio na estrutura social econômica e cultural da sociedade. Afinal, conforme discutido 

por Fernandéz (2007), o envelhecimento tem implicações individuais e coletivas.  

  Além disso, a sociedade não tem se mostrado preparada para atender às demandas 

específicas advindas com o aumento da população idosa. A pobreza entre a população idosa é 

uma realidade preocupante no Brasil. Ainda que nos últimos anos tenha aumentado o interesse 

dos órgãos públicos53 sobre esse grupo de idade, os idosos continuam esquecidos, 

marginalizados por uma grande parcela da sociedade. 

 O intuito dessa discussão não é alimentar uma ideia pejorativa dos idosos unicamente 

atrelada ao desprezo, abandono e dependência. Essas realidades são postas com a intenção de 

revelar que a parcela da população idosa que não possui recursos para vivenciar as novas 

designações e signos relacionados ao envelhecimento54, ainda está sujeita a essas situações. 

 Nesse sentido, Debert (1999, p. 71) discutia uma possível mudança na sociedade pós-

moderna, prevendo que seria “possível escapar dos constrangimentos, dos estereótipos, das 

normas e dos padrões de comportamento baseados nas idades”. 

  De fato, a sociedade atual não se opõe a velhice, isso desde que ela pareça jovem.   A 

sociedade e o próprio cotidiano se moldam naquilo que é imediato. Diante disso, cria-se uma 

 
52 Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2019/06/1676601. Acesso em: 04 jun. 2021. 
53 A ONU criou o Plano de Ação Internacional de Madri sobre o Envelhecimento que menciona objetivos 

para melhorar a qualidade vida de pessoas idosas no mundo. Disponível em: 

http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_manual/5.pdf. Acesso em: 10/06/2021 
54 DEBERT (1999) destaca a inversão dos signos da velhice que passa a ser entendida como “nova 

juventude” ou “idade do lazer”. A autora ainda menciona o surgimento do mercado da previdência que 

amplia a atenção, antes direcionadas para os problemas econômicos, para cuidados culturais e psicológicos.  
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dialética entre o novo e o velho fazendo com que haja uma exaltação cada vez maior do 

primeiro e a exclusão do segundo. 

 É preciso compreender que todas as questões vivenciadas pelos idosos na atualidade 

afetará uma quantidade cada vez maior de pessoas, diante do envelhecimento populacional. 

Para Fernandez (2007): 

Envejecer es parte del desarrollo biológico, todos los seres envejecen pero la 

forma de hacerlo y el significado social que se le atribuye no es universal, el 

criterio de quién es viejo y porqué se es viejo varia a lo largo y ancho del 

mundo y de un momento histórico a otro, de lo que se deduce que el 

envejecimiento es un concepto cultural además de ser un proceso biológico. 

(FERNANDEZ, 2007, p. 59) 

 

 O autor ainda destaca que o envelhecimento tem diversas etapas, físicas, psicológicas 

e sociais. Para ele, esse conceito, além de biológico, é também cultural e pode ter diferentes 

sentidos a depender de cada sociedade e do momento histórico em que se está inserida. 

 Dessa forma, há diferentes perspectivas de olhares acerca da velhice. Uma delas, pela 

perspectiva economicista. Essa compreensão da velhice para além da visão fisiológica e 

econômica é compreendida por Siqueira, Maria e France (2002) como uma perspectiva 

transdisciplinar da velhice, ou seja, busca contemplar todos esses aspectos mencionados.  

 Ainda sobre a velhice, ela pode ser entendida como construção social. Nesse caso, é possível 

discutir que cada sociedade detém sua própria concepção de velhice.  Rech (2016, p. 30) ressalta que 

“os velhos já tiveram diferentes funções em diferentes culturas, de acordo com o tempo, os povos e os 

líderes. Foram considerados ridículos até o século XVIII e sábios no século XIX”. Debert (1999, p. 

71) também comenta a forma com que o Brasil representava a velhice nos anos 90, para a autora 

enfatizava-se “os dramas com base nas imagens de idosos abandonados nos asilos ou em filas 

monumentais à espera do dinheiro minguado da aposentadoria”. 

 O século XX, por sua vez, é marcado pela negação da velhice (RECH,2016); 

(DEBERT, 1999). Nesse sentido, o idoso é vangloriado quando nutre uma aparência 

conservada ou ideias consideradas joviais. A velhice é conservada quando se parece com a 

juventude.  

 Com o processo de deslocamento dos jovens optando por viverem cada vez mais no 

espaço urbano, o campo tem se tratado de um espaço ocupado cada vez mais pela parcela mais 

velha da população. Ainda que haja também a migração de aposentadas e aposentados em 

direção às cidades, essa população ainda é maior que a de jovens residentes nesses espaços.  

 Como discutido anteriormente, ao envelhecer no campo, são vários os desafios que 

acompanham o aumento da idade. Desde o isolamento cada vez maior até fragilidades 

relacionadas a saúde que intensificam, sobretudo, diante de situações adversas, como a 
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mencionada pandemia da COVID-19. Fatores como esses trazem o questionamento sobre a 

aposentadoria garantir uma vida no campo ou permitir a partida para a cidade.    

 É importante ressaltar que há diversas situações que caracterizam esse envelhecer no 

campo. Para aquelas e aqueles que possuem propriedade e condições de contratar funcionários 

a realidade é uma, diferentes da realidade vivenciada por aqueles que possuem terra, mas não 

têm condições de contratar funcionários para ajudar na lida da terra. 

 Algumas trabalhadoras e trabalhadores do campo descreveram as principais 

dificuldades que tiveram de manterem suas vidas no campo no ano de 2020. Entre elas está o 

aumento dos combustíveis, sobretudo do dísel e da gasolina, essenciais para o funcionamento 

dos maquinários como o trator e o motor-serra. 

  Além disso, relatam haver maior dificuldade de contratação de trabalhadores para 

auxiliar nos trabalhos do campo, isso devido ao novo mercado e trabalho e à possibilidade de 

emprego nas confecções de Novo Brasil. 

 O aumento no preço dos alimentos também tem refletido nas demais atividades do 

campo. A alta do preço do milho tem causado preocupação nas famílias de pequenos 

produtores. Isso porque, nas pequenas propriedades, o milho plantado ao longo do ano nem 

sempre é suficiente para o trato dos animais. Caso a roça de milho não seja produtiva no 

período certo, as famílias recorrem a compra do alimento para o sustento de aves e suínos. 

Para aquelas e aqueles que residem em fazendas mais distantes da cidade o isolamento passa 

a ser um fator de maior interferência. A aposentada L. C. relata que nos períodos chuvosos as 

estradas ficam enlamaçadas, os rios muitas vezes alcanças as pontes, dificultando a entrada e 

saída das fazendas. 

 Outra realidade ainda mais distinta que caracteriza o envelhecer no campo, é vivencia 

por aquelas e aqueles que trabalham no campo, mas não são proprietários da terra. Para esses 

últimos, o envelhecer é um desafio ainda maior, por ser sua força de trabalho a única garantia 

para que possam permanecer vivendo nesse espaço dotado de valor e significados.  

Ao dizer que “Os velhos nascidos no campo, cada vez mais, morrem na cidade”, Arrais (2020, 

p. 12) descreve a situação de parte das aposentadas rurais de Novo Brasil, três delas tiveram 

parte de suas histórias citadas nessa dissertação. 

 Com a chegada da aposentadoria, as somatórias de diversos fatores mencionados 

fazem com que esses sujeitos optem por viverem no espaço urbano. Quanto a isso, dois 

movimentos de saída das aposentadas do campo em direção à cidade foram observados. O 

primeiro, trata-se das idosas que optam por migrarem das fazendas buscando ficarem mais 

próximas dos familiares que residem na cidade. Essa busca acontece de forma espontânea ou 
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por problemas de saúde que à idade. Ao migrarem para os centros urbanos, as idosas ficam 

mais próximas dos cuidados das (os) filhas (os), das cuidadoras de idosos e/ou de recursos 

médicos. 

  O segundo movimento é percebido pelas aposentadas que não possuem mais 

resistência física para lidarem com o trabalho no campo tornando-se dispensáveis para os 

contratantes. Tratam-se de mulheres que não possuem propriedade rural. Nesse caso, a 

migração para a cidade não se dá de forma espontânea, mas sim forçada. 

 Outro aspecto observado refere-se ao fato de que as histórias de algumas dessas 

idosas se convergem após a migração do campo para as cidades. As idosas que decidem ir 

para os centros urbanos em busca de melhores cuidados com a saúde e/ou proximidade com 

a família, por vezes, contratam as idosas destituídas de seus trabalhos no campo. A aposentada 

E. P. de 63 anos de idade destaca que “Meu serviço hoje é cuidar de idoso. Eu cuido de dia de 

dois idosos e quando é a noite, eu durmo com uma idosa. Eles são bons demais pra mim. 

Agora eu tô uma idosa cuidando de outros idosos.” 

 A função de cuidar de idosos é uma das mais comuns em Novo Brasil, 

majoritariamente desenvolvidas pelas mulheres. No entanto, trata-se também de uma das 

funções que nutrem o trabalho invisível entre elas, uma vez que, dificilmente as cuidadoras 

mais jovens são contratadas nos moldes do regime da CLT.  

Ainda que as aposentadas rurais optem por migrarem para os centros urbanos, seja 

de forma espontânea ou por não obterem posse de terra que lhes garanta permanência no 

campo, elas levam consigo a certeza de poderem contar com benefício que lhes foi concedido. 

Além disso, conforme já ressaltado, as aposentadas não são as únicas a comemorarem essa 

certeza, nas palavras de Arrais (2020, p. 32), “Os aposentados e as aposentadas não migram 

sozinhos para as vilas e cidades. Levam, cada qual, 1 salário mínimo. A cidade, especialmente 

o pequeno varejo, os recebe de braços abertos”. 

 Essa reflexão apenas reforça o entendimento de que a aposentadoria é indispensável 

para propiciar diversos avanços no que tange à qualidade de vida das trabalhadoras rurais, 

ainda que não alcance todas as suas dimensões.  

 Destaca-se também que, ao se tornarem idosas, as mulheres não lidam com as 

questões de gênero do mesmo modo que antes. O papel da aposentadoria nesse processo foi 

destacado anteriormente. No entanto, com o avançar da idade os desafios passam a incluir as 

adversidades típicas do envelhecimento diante de uma sociedade que idolatra a juventude.  

Nesse ponto, reivindicar uma sociedade que se empenhe em alcançar as necessidades básicas 

da população idosa, que busque reduzir os índices de pobreza e que procure oferecer melhor 
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condições de vida para essa parcela da população, é pensar em uma sociedade melhor para si 

mesmo no futuro. Afinal, conforme atestam Teixeira et al. (2011) os velhos do século XXI já 

nasceram. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os encontros e conversas com as trabalhadoras rurais de Novo Brasil foram alguns 

dos processos mais gratificantes do período de construção dessa dissertação. Ao mesmo tempo 

me proporcionaram reflexões sobre a concepção de uma sociedade que aparenta romper, 

mesmo que a curtos passos, com as questões de gênero e nos torna absortos diante da realidade 

de outras mulheres.  

 As alterações nas relações sociais em Novo Brasil não tiveram tanta expressão no 

que diz respeito à condição das mulheres enquanto trabalhadoras. A instauração das 

confecções de moda no município possibilidade maiores oportunidades de trabalho para 

aquelas que vivem no espaço urbano. No entanto, para as mulheres rurais as possibilidades de 

adquirir renda ainda são reduzidas. 

 Por esse motivo torna-se importante as práticas culturais e festas típicas presentes no 

município. Nesses períodos, há maiores oportunidades para essas trabalhadoras se 

socializarem e completarem a renda da família. Eles aproveitam os eventos para 

comercializarem produtos, como mandioca, queijo e a carne dos animais destinados para a 

produção de alimentos. 

 As aposentadas relataram atividades desempenhadas para além daquelas que lhes são 

comumente associadas. Para além dos cuidados domésticos e dos animais de pequeno porte, 

como aves e suínos, a colheita do arroz, a roçagem dos pastos, a apartação de vacas também 

compõe seu histórico de trabalho no campo. 

 Ainda que as mulheres tenham conquistado gradativamente espaço nas leis 

trabalhistas, por via de regra os contratantes tendem a reconhecer legalmente apenas o trabalho 

do marido, mesmo que sejam direcionadas funções também para a mulher.  

 Desse modo, há um motivo para nos referirmos a essas mulheres como 

“trabalhadoras rurais”. Resulta de perceber a dificuldade, não só do Estado, dos contratantes 

ou dos maridos em assumi-las como tal, mas das próprias mulheres que ora se denominam 

como “do lar”, domésticas ou lavradoras.  Elas caracterizam o trabalho como árduo, mas, por 

vezes, as mesmas referem-se a eles como ajuda.   
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 Por esse motivo, trabalhadoras rurais. Trabalhadoras que há muito dependeram 

financeiramente de seus maridos devido à ausência de remuneração própria. Outras no 

máximo receberam auxilio de políticas de redistribuição de renda, como o bolsa família. 

 Todas as atividades de trabalho desenvolvidas pelas mulheres rurais citadas ao longo 

dessa dissertação não foram analisadas adotando um tom de repúdio. Até porque, muitas delas 

não almejam um lugar diferente. Isso pode ser visto quando, ao invés do trabalho nas 

confecções da cidade, optam por continuar exercendo atividades domésticas quando estão fora 

do campo. A grande questão colocada em discussão foi direcionada para a invisibilização 

desse trabalho desenvolvido por elas, justificado pela naturalização baseada na questão de 

gênero.  

 Foi posto em discussão e crítica, a normalidade com a qual é realizada a contratação 

do marido esperando o adendo do trabalho da mulher. Como foi discutido, o trabalho que 

desenvolve é tão fundamental para as atividades consideradas produtivas que são 

determinantes para a contração de seus esposos. Além disso, ao retirar os direitos das 

trabalhadoras com um salário, consequentemente, retira-se aquilo que possibilitaria a 

complementação da renda familiar.    

 Quanto ao processo de solicitação da aposentadoria rural, as aposentadas que foram 

entrevistadas não relataram grandes dificuldades para receberem a aposentadoria. No entanto, 

é preciso ressaltar que elas tiveram o intermédio de advogados ou políticos que interviram e 

as auxiliaram durante o processo.  

 Essa prática é comum devido às dificuldades de solicitarem a aposentadoria, 

geralmente atribuídas a burocracia e a documentação. Isso porque, apesar da vivência 

permeada pelo trabalho no campo, muitas delas não possuem documentação que as definam 

como trabalhadoras rurais e elas desconhecem os trâmites para a solicitação.  

  Essas dificuldades fazem com que muitas delas necessitem recorrer a advogados 

para mediarem o processo. Esses, por sua vez, cobram altas porcentagens do valor agregado 

no final do processo. Por isso, é de extrema importância que existam sindicatos e instituições 

que possam orientar os trabalhadores rurais e continuem existindo formas alternativas de 

comprovar esse trabalho, como é o caso das testemunhas.  

 As recentes propostas de reforma previdenciária deixaram explícito o forte interesse 

em dificultar ainda mais o alcance da aposentadoria para a população rural. Isso mostra a 

fragilidade das conquistas dos direitos que garante a seguridade para esses sujeitos. Os 

argumentos se fixam fortemente nas melhorias de condições de trabalho nesse espaço, no 

aumento da expectativa de vida e na atenuação das questões de gênero.  
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 Por esse motivo, ressalta-se que as condições de trabalho no campo ainda apresentam 

consequências que tornam a seguridade social seguido da aposentadoria rural impreterível 

para os sujeitos desse espaço. Isso pôde ser visto ao ressaltar as questões de saúde apontadas 

pelas mulheres trabalhadoras e aposentadas rurais. 

 Ademais, é importante dizer que as questões de gênero, ao serem negligenciadas, têm 

total relação com o déficit da previdência. Uma vez reconhecido e remunerado o trabalho 

feminino é indiscutível que haveria maiores contribuições para a previdência. Nesse caso, a 

formalização do trabalho feminino é um grande passo para aumentar as contribuições 

pecuniárias, uma vez que, um dos motivos para o número de população ativa não contribuinte 

para a previdência é exatamente a não formalização do trabalho. 

 A aposentadoria contribui de diferentes formas para a qualidade de vida das 

aposentadas rurais. É expressiva sobretudo no que diz respeito a contribuição para a aquisição 

de residências próprias, no custeio de medicamentos e contratações de cuidadoras. Não menos 

importante, aumenta a possibilidade do empoderamento desenvolvido a partir da autonomia 

financeira que garante maior poder de decisão e diminuição das questões de gênero que se 

agravam ainda mais diante da dependência financeira de seus maridos. 

 Sobre a aposentadoria como garantia de permanência ou partida do campo, é preciso, 

em primeiro lugar, levar em consideração a realidade analisada. Para aquelas que detém a 

terra, melhores condições financeiras e família próxima, a vida no campo após a velhice ainda 

é uma possibilidade. 

 Para as mulheres que não detém propriedade rural, nem mesmo o apego e valor 

atribuído ao campo torna possível a permanência nesse espaço. Isso porque o trabalho ainda 

é a única forma que garante a premência dessas mulheres nesses espaços. Trabalho esse que 

já não conseguem mais desenvolver.  

 Enfatizar a importância do direito à aposentadoria para as trabalhadoras rurais se 

baseou na busca por ressaltar a necessidade de maiores garantias para a população idosa. Por 

fim, a velhice não deve significar a perda de importância no âmbito familiar, nem o fim da 

vida em meio à sociedade, mas sim, a garantia de direitos. 
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APÊNDICE 

 

QUESTÔES DIRECIONADAS PARA A CONVERSA COM AS APOSENTADAS 

• Qual o nome da senhora? 

• Qual a sua idade? 

• Há quanto tempo vive em Novo Brasil? 

•  A senhora é daqui de Novo Brasil ou veio de outro lugar?  

• Queria que a senhora me contasse a sua história. Me fale sobre as suas experiências 
na roça, sobre como era a vida, o trabalho, as lembranças que a senhora tem do 

campo.  

• Me conte como foi conseguir a aposentadoria rural. Quantos anos de idade a senhora 
tinha e se teve alguma ajuda para solicitar.  

• Agora me fale o que mudou na sua vida depois da aposentadoria. 

• Atualmente a senhora escolheria uma vida no campo ou na cidade? 

 

 

 

 

 


