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RESUMO

Este estudo ocorreu pela necessidade de saber como vivem
os idosos no contexto familiar, nas comunidades rurais, no
município de Campos Borges, RS, cuja população idosa atinge
um percentual de 12,3% sobre a população geral, e o
contingente populacional rural é expressivo. Trata-se de uma
pesquisa de abordagem qualitativa que teve por objetivo
identificar os relacionamentos inter e intrafamiliares e o
envolvimento da família com o familiar idoso, e, ainda, buscar
subsídios que possam nortear as ações de atenção à saúde
do idoso, desenvolvida pela equipe do Programa Saúde da
Família (PSF) local. Para a coleta de dados, foi organizado um
ciclo de seminários nas comunidades rurais. As sínteses
extraídas dos seminários foram consideradas material de
estudo, cujos resultados apontam para a seguinte temática: o
relacionamento afetivo entre gerações no convívio familiar;
a influência da mídia nos relacionamentos;  a escola não chega
ao meio rural, o interior vai virar um asilo de velhos; cuidados
com os mais velhos, uma tarefa solitária, sendo o suporte de
apoio, a rede de vizinhança e os benefícios da aposentadoria.
Novos rumos são apontados no sentido de nortear as ações
da equipe de PSF, a escola é chamada a participar dos debates,
para juntos, considerarem a problemática do abandono do
campo pelos jovens. É preciso pensar no apoio às famílias
que cuidam de seus idosos no âmbito do domicílio.
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ABSTRACT

This study aimed at the need to know how the elderly
agricultural workers live within the family and communities
in Campos Borges town, Rio Grande do Sul state, whose
old population represents 12.3 percent of the general
population, being the rural contingent expressive. The aim
of this research is to identify the relationship among the
aged people within the family and the communities, and
look for subsidies, which can lead the actions of attention
to the health of the aged people developed by the team of
the Health Family Program   (PSF) in this community. For
the data collection, seminars in the rural communities were
organized and the syntheses taken from the seminars were
considered as material of study, whose results were: the
affective family relationship, the influence of midia in
relationship, there are no schools in the  rural communities,
the countryside will  turn into an old folks home, the care
with the elderly is  a lonely task, whose support comes from
the neighborhood, and the benefits from the retirement.
New directions are given so as to lead the actions of the
PSF team. The school is called to participate of the debates,
so that, they, together, can think about the problem of the
elderly farmers due to the young people exodus.  It is
necessary to think about a support to the families who take
care of their aged people in their own homes.
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INTRODUÇÃO

A população brasileira vem sofrendo, des-
de o inicio da década de 60, um acentuado pro-
cesso de envelhecimento. Este processo é re-
sultado da associação de três eventos: a pirâ-
mide populacional, a diminuição dos índices de
mortalidade e o aumento da expectativa de
vida. (CIANCIARULLO, 2002).

O processo de envelhecimento é natural e
normal, porém difere de pessoa para pessoa.
A maneira como cada pessoa envelhece está
relacionada à sua formação cultural, sofre in-
fluências de hábitos cultivados durante o curso
da vida, e tais influências podem ou não pro-
porcionar um envelhecer saudável. (PORTE-
LLA, 2002).

Conforme dados do IBGE (2000), o núme-
ro de pessoas idosas atingiu 8,6% da popula-
ção, o que equivale a 15 milhões da população.
Para os próximos vinte anos, a previsão é de
que os brasileiros idosos serão 15% do total
da população.

No Brasil, desde 1994, contamos com a
Política Nacional do Idoso, que foi regulamen-
tada em 1996. (BRASIL, 1994). No estado do
Rio Grande do Sul, a Política Estadual do Idoso
existe desde o ano 2000, ressaltando os direi-
tos dos idosos, entre eles, destacamos a res-
ponsabilização da família, da sociedade e do
estado no dever de assegurar, aos idosos, to-
dos os direitos da cidadania, garantindo sua

participação na comunidade e defendendo seu
direito à vida, à dignidade e ao bem-estar. (BRA-
SIL, 2003).

As políticas enfatizam a necessidade da cri-
ação de ações voltadas para atenção do idoso
em nível local, respeitando as diversidades re-
gionais. Algumas ações já foram implementa-
das, os grupos de convivências e os programas
de atividade física para a terceira idade foram e
são os destaques das ações até agora. Segundo
Portella (2002), ao participarem dos grupos de
terceira idade, os idosos encontram um novo
sentido para as suas vidas. Na zona urbana, eles
se organizam em forma de rede, praticam ati-
vidade física, fazem artesanato, freqüentam a
universidade aberta para terceira idade, parti-
cipam de gincanas e bailes articulados numa
rede de parcerias. Na zona rural, o lazer dos
idosos consiste, basicamente, em freqüentar a
igreja e eventos religiosos, visitas a familiares
ou vizinhos.

Não existe programa no âmbito da inserção
social do idoso no que diz respeito a políticas
públicas. O atendimento no contexto familiar, em
se tratando de atenção à saúde, fica ao encargo
da equipe do PSF, quando o programa existe.

É sabido que a família está vivendo novas
situações decorrentes da simultaneidade de ge-
rações convivendo na mesma unidade domés-
tica, e isto, muitas vezes, acarreta conflitos, in-
terferindo na qualidade de vida e na dinâmica
familiar. Segundo Rodrigues (2000), as relações
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familiares são as que o idoso vive com mais as-
siduidade e intensidade, e a importância da es-
trutura familiar na sua vida é fundamental. Tam-
bém Lehr (1999) destaca que relacionamentos
familiares harmoniosos estão relacionados ao
bem-estar psicológico do idoso, e, portanto,
para ser saudável na velhice, deve-se ter a com-
preensão do que representa a família e quais as
questões que envolvem a sua dinâmica de fun-
cionamento. Duarte e Cianciarullo (2002), em
seu entendimento, referem-se à família como
sendo uma formação humana universal, não
tendo sido ainda descoberta outra formação
capaz de substitui-la, e deve-se compreender
sua organização e seu funcionamento para po-
der auxiliar nas intervenções junto aos idosos e
seus familiares. Por essa razão, há necessidade
crescente da realização de estudos sobre essa
temática. Neste sentido, esta pesquisa teve por
objetivo identificar os relacionamentos inter e
intrafamiliares frente ao convívio com o idoso,
o envolvimento da família com seu familiar mais
velho, e, ainda, contribuir  com a equipe do PSF,
a partir dos resultados do estudo, com subsídi-
os para implementação de novas ações de aten-
ção ao idoso rural e seus familiares.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório, des-
critivo de abordagem qualitativa, desenvolvido
no município de Campos Borges, RS, que con-
ta com uma população de 3.789 habitantes,
sendo que 12,3% são pessoas com 60 anos ou
mais, e o grande contingente populacional en-
contra-se na zona rural. Para a coleta de da-
dos, foi organizado um ciclo de seminários inti-
tulado “O Idoso no Contexto Familiar”. Reali-
zaram-se três seminários em comunidades ru-
rais distintas, para os quais  os idosos e seus
familiares foram convidados a participar. De um

modo geral, atenderam ao convite de forma
expressiva, sendo que houve, também, a par-
ticipação de representantes da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde e Assistência Social do muni-
cípio.

O projeto de pesquisa foi submetido ao
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
de Passo Fundo, que obteve parecer favorável
para sua realização.  As sínteses extraídas dos
seminários, validadas junto aos participantes,
foram consideradas dados de estudo, que fo-
ram analisados qualitativamente e organizados
em categorias, segundo o entendimento de
Gomes (1996). Os resultados apontam para as
seguintes temáticas: o relacionamento entre ge-
rações, um relacionamento afetivo no conví-
vio familiar; a influência da mídia nos relacio-
namentos; a escola não chega ao meio rural; o
interior vai virar um asilo de velhos; cuidados
com os mais velhos, uma tarefa solitária; su-
porte de apoio é a rede de vizinhança e os
benefícios da aposentadoria.

A VIVÊNCIA DOS IDOSOS RURAIS
NO CONTEXTO DA FAMÍLIA

As vivências dos idosos rurais, no contex-
to da família, serão apresentadas, aqui, como
relacionamento entre gerações, onde o conví-
vio afetivo acontece entre avós, filhos e netos,
vivências influenciadas, muitas vezes, pela mí-
dia. Destaca-se a preocupação com a escola que
não chega ao meio rural, não visualizando nem
contemplando o contexto rural no plano peda-
gógico. Há inquietação das famílias quanto à
possibilidade de o interior virar um asilo, onde
os mais velhos ficam sós, e, quando necessitam
de cuidados, têm como suporte de apoio, a
rede de vizinhança, e, por último, apresenta-
mos os benefícios que a aposentadoria trouxe
para os idosos rurais e seus familiares.
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O RELACIONAMENTO
ENTRE GERAÇÕES

O relacionamento afetivo

no convívio familiar

O processo evolutivo da sociedade, o au-
mento da longevidade e a melhor qualidade de
vida têm provocado mudanças nas relações fa-
miliares, nas relações internas e nos elementos
naturais que fundamentam a organização fami-
liar. Cada família tem uma lógica própria que se
reflete na sua organização para o trabalho e para
a vida. Motta (1998) refere-se à  família como
uma trama de relações sociais, corporificadas
em indivíduos que constroem a sua identidade
de homens ou mulheres de vários grupos etá-
rios, constituindo-se como gerações, em cuja
dinâmica familiar, encontram-se crianças, jovens
e adultos plenos ou velhos.

Essa trama de relações em que a família
vive, nos dias de hoje, transparece neste estu-
do, quando observamos a declaração de um
idoso manifestada durante o seminário e vali-
dada pelos demais:

“No interior os avós, família e netos convivem

bem, existe respeito, mesmo quando um dos

avós fica doente, e tem que morar com o filho,

a convivência é boa. Já na cidade, “às vezes”,

o avô tem que parar lá na casa de um filho,

então parece que está atrapalhando. No inte-

rior, isto não acontece.” (DEPOIMENTO 1).

Para os sujeitos do estudo, a convivência
no meio rural aproxima as pessoas; na cidade,
no entanto, isso parece ser mais difícil. O pró-
prio espaço doméstico rural facilita a convivên-
cia entre gerações. Os filhos crescem, casam,
constituem suas famílias e ficam morando nas pro-
ximidades da casa dos pais, quando não, junto
deles. Na cidade, isso nem sempre é possível.

Os espaços urbanos se modificam, em função
de fatores econômicos; muitas vezes, a casa é
pequena  e possui poucos cômodos, o que nos
leva a entender a colocação feita de que, se um
idoso adoecer e tiver que “parar lá”, vai estar
“atrapalhando” a rotina que se impôs à família,
seja pela estrutura física ou pela dinâmica fami-
liar que se modifica, em função de horários, das
atividades do dia-a-dia.

Nos dias de hoje, a dinâmica das relações
familiares no meio rural, onde predominam as
pequenas propriedades, é propícia ao processo
interativo entre gerações. Enquanto os avós, que
residem próximos ou no próprio domicilio dos
filhos, ficam  com os trabalhos mais leves, por
exemplo, o cuidado dos netos, os pais dedicam-
se “às lidas mais pesadas”, ou seja, ao trabalho
mais forçado. Os tempos mudam e os relacio-
namentos sofrem influências, transformações.
Os idosos de hoje fazem uma reflexão sobre o
relacionamento entre gerações da época em que
eram crianças, no tempo em que eles eram ne-
tos, e revelam as mudanças percebidas:

“Antigamente, o que separava os pais dos fi-

lhos era a falta de liberdade e comunicação.

Os relacionamentos, hoje, são diferentes; os

filhos vão no colo do avô, dão abraço. Quando

que, antigamente, alguém abraçava o meu

avô?” (DEPOIMENTO 2).

A evidência é de que os relacionamentos
entre gerações,  em outros tempos, eram es-
cassos de afetividade, o que deixa transpare-
cer, um poder implícito que existia no interior
das famílias, quando se referia aos mais velhos:

 “Antigamente, a gente olhava, nem precisa-

va falar, já sabia que não era para se meter

no assunto. Hoje, são eles que primeiro se

metem e tomam conta do assunto.” (DEPO-

IMENTO 3).
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Os aspectos culturais são determinantes no
processo entre gerações e determinam a cons-
trução de papéis que se esboçam como um pro-
cesso histórico. Isso justifica o paralelo estabe-
lecido pelos idosos entre o passado e o presen-
te. Conforme Kühner (2001), o processo de
construção e reconstrução não é natural e sim
cultural, no que diz respeito às atribuições de
papéis. A construção social se dá alicerçada em
valores que vão do idoso ao jovem. Vejamos a
seguinte colocação:

“Os relacionamentos familiares dependem da

linhagem da família. As crianças não nascem

sabendo as regras, elas precisam existir. Vai

muito de se cativar, se xingar a criança. Ama-

nhã, ela lembra, e, se tratar bem deles, ama-

nhã, eles vão tratar bem os velhos também.”

(DEPOIMENTO 4).

Entretanto, nas diferentes gerações, eles
percebem que a relação não é ruim, apenas di-
ferente. A liberdade e o maior diálogo permi-
tem que os relacionamentos entre as várias ge-
rações se manifestem de maneira diferenciada.

“Os costumes são diferentes, os netos não
dão mais louvado, não pedem mais benção
dos avós, hoje eles dizem,” oi vô”, “aí vó”,”

tchau vô”, “tchau vó”; é tudo uma questão de
costumes, mas eles gostam do seu jeito.
É claro que tem neto que não gosta de seu avô,
mas isto são poucos.” (DEPOIMENTO 5).

Compreendemos que fatores internos e ex-
ternos contribuem para as diferentes formas de
relacionamento entre os mais jovens e os idosos.
Entretanto, a educação é um fator primordial para
um relacionamento familiar equilibrado. Por isso,
como veremos adiante, o processo educativo pre-
cisa atingir a família como um todo, na perspecti-
va de um conhecimento melhor sobre o enve-

lhecimento, para ocorrer uma melhor aceitação
da pessoa idosa e para que ela possa agir de modo
positivo no convívio familiar.

Entre os fatores extrínsecos que facilitam ou
dificultam o relacionamento intergeracional, a mí-
dia exerce uma influência de tamanha importân-
cia, que se escancara às vistas das famílias rurais.

A influência da mídia nos relacionamentos

A mídia tem influência direta nas construções
sociais relativas à velhice. O Encontro Nacional
de Idosos, promovido pelo SESC - São Paulo, em
setembro de 1982, já ressaltava que os meios de
comunicação são responsáveis pelo distanciamen-
to cada vez maior entre gerações, pelo fato de
exaltarem, demasiadamente, as qualidades dos
jovens, ou pela seleção etária para qual direcio-
nam a publicidade dos bens de consumo.

Na sociedade atual, dita por muitos como
pós-moderna, o espaço da vida cotidiana é regi-
do, em boa parte, pelas imagens técnicas que pro-
curam vender produtos e oferecer vantagens. En-
tretanto, a seleção dos temas pela mídia segue
critérios econômicos, culturais, políticos e soci-
ais, o que torna excludente aquilo que não lhe
interessa como veiculação (MATTOS, 1994).

No que se refere à utilização da imagem de
idosos em publicidade, ela é pobre, porque não
tem motivação econômica. Isso se deve às con-
dições financeiras da maioria dos idosos. Eles
ganham pouco, portanto, o consumismo é limi-
tado. De modo geral, são delegadas a eles pe-
quenas participações nas propagandas de medi-
camentos ou planos de saúde. Observa-se, ain-
da, a oferta de produtos que promovem o reju-
venescimento, o que confirma a discriminação
para com os mais velhos.

Os dados dos últimos censos mostram que
o Brasil deixou de ser um país de jovens, e, des-
ta forma, fez com que o idoso aparecesse com
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mais freqüência em jornais, revistas, rádio, tele-
visão, reportagens, artigos, e até os debates so-
bre a velhice transmitem a problemática dos ido-
sos, mas também apresentam imagens positivas
sobre a velhice. Como exemplo, nos reporta-
mos à novela da Rede Globo, “Mulheres Apai-
xonadas”, que abordou uma questão muito co-
mum, no que se refere à atenção aos pais ido-
sos. Se, por um lado, o filho do casal idoso pro-
tagonista fez de tudo para os pais permanece-
rem junto à família, por outro, a neta adolescen-
te mostrou-se rebelde , revoltada por não ter
seu espaço (a justificativa das brigas era pelo
quarto), agredindo seus avós – uma típica situa-
ção, que nos faz refletir sobre a questão da vio-
lência para com os idosos, em especial, no âm-
bito familiar. Nesse momento, reconhecemos o
papel da mídia, tentando despertar a atenção de
todos para a condição humana da velhice.

Em nosso campo de investigação, no meio
rural, os modos tradicionais de vida se confun-
dem com a modernidade exposta pela mídia,
principalmente através da televisão que chega
na maioria dos lares, não esquecendo o rádio,
algo comum e muito apreciado no meio rural,
que reorganizam o lazer familiar, como uma for-
ma de entretenimento, além das informações
dadas e da influência que produzem em seus
espectadores e ouvintes. Como resultado, ve-
mos  algumas mudanças de comportamentos e
na maneira de perceber o outro como parte in-
tegrante do relacionamento familiar, segundo
interpretação dos próprios idosos.

“Até as artes são diferentes; antigamente, era
para se divertir. Hoje em dia, não, a televisão
mostra “muita coisa”, antigamente se jogava
pedra nas galinhas, esse era o tipo de arte.”
(DEPOIMENTO 6).

O olhar crítico sobre os meios de comuni-
cação é evidente. Se, por um lado, trouxeram

avanços ao campo, por outro, provocam um dis-
tanciamento entre a gerações, em função da in-
trodução de novos comportamentos, que são
facilmente assimilados pelos jovens, mas critica-
dos pelos idosos. Observemos a colocação que
segue:

“A linguagem da juventude não é a linguagem
do idoso, a do jovem é só gíria. A televisão
mostra um mundo diferente do mundo do in-
terior.” (DEPOIMENTO 7).

Essa fala é fortalecida pelos demais partici-
pantes que alegam que isto está provocando a
saída dos jovens, ocasionando o abandono do
meio rural. Ao analisarmos os aspectos referen-
tes ao binômio escola - televisão, verificamos que
ambas são portadoras e/ou transmissoras de
modelos de comportamentos, ditam regras e,
por vezes, reproduzem costumes.

Esta preocupação dos idosos, com o aban-
dono da zona rural pelos jovens, leva-os a cha-
mar a atenção para o papel da Escola frente ao
contexto.

A ESCOLA NÃO CHEGA
AOS MEIOS RURAIS

A definição do que é rural no mundo mo-
derno é um questionamento feito por Wander-
ley (1994), independentemente do que seja a
resposta para essa questão. Os idosos rurais têm
uma preocupação no que diz respeito aos atra-
tivos urbanos.

“Os novos, hoje, não querem saber do interior, só
querem saber da cidade.” (DEPOIMENTO 8).

É atribuída, à escola, a co-responsabilidade
pela falta de motivação dos jovens e crianças em
permanecer no meio rural, pois, à medida que
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transmite conhecimentos, confirma o mundo
mostrado pela mídia, apresentando padrões de
vida e facilidades que não chegam ao meio rural.

“A escola deve voltar a olhar os problemas do
interior.” (DEPOIMENTO 9).

O processo educacional está inserido em
um contexto social, político e econômico, por
isso, não está alienado dos acontecimentos do
tempo presente. Certamente, a educação deve
estar voltada para a autonomia, para a ética ,
para a valorização da diversidade cultural e para
a busca da identidade, não esquecendo da pro-
cedência dos alunos. Ocorre que, com o fecha-
mento das escolas do meio rural e a transferên-
cia dos alunos para estudar na cidade, as crian-
ças foram retiradas de seu meio natural de vi-
vências, afastando-os do lugar que os identifica
como futuros agricultores ou trabalhadores ru-
rais. Os jovens do campo, hoje, pegam o trans-
porte e vão para a cidade, onde há atrativos va-
riados, que, mesmo sendo uma cidadezinha do
interior, estimula o jovem. Até mesmo a escola
não se dá conta de que sua clientela vai para a
cidade, mas volta para o interior.

“É a construção desta identidade que falta nas
escolas, conforme comentário de um dos par-
ticipantes: “O colégio não mostra nada da vida
do interior, a maioria indica como viver na ci-
dade.” (DEPOIMENTO 10).

A forma de organização e as necessidades
das famílias rurais diferem das urbanas, bem
como os conhecimentos necessários à sobrevi-
vência no meio rural. Por isso, a escola, embora
não profissionalizante, não assume, neste con-
texto, o papel de transmitir saberes necessários
que venham ao encontro dos futuros agriculto-
res, uma vez que segue currículos estabelecidos,
que, embora flexíveis, não fornecem conheci-

mentos necessários para estudantes de municí-
pios quase que essencialmente agrícolas. Do
ponto de vista dos idosos,

“O colégio deve começar um novo modo de
ensinar, mudar a educação, mostrando os alu-
nos” a gostar” das coisas do campo.” (DEPOI-
MENTO 11).

As escolas localizadas nos municípios, onde
a base econômica é a agricultura, deveriam in-
cluir, em seus currículos, disciplinas complemen-
tares com conteúdos pertinentes ao contexto
rural, tais como agropecuária, avicultura, pisci-
cultura, enfim, culturas viáveis em pequenas pro-
priedades, de interesse a ambos os sexos.

Embora todos reconheçam a necessidade
de os filhos estudarem, a preocupação com a
permanência dos netos e filhos no meio rural é
muito grande.

O INTERIOR VAI VIRAR

UM ASILO DE VELHOS

A preocupação com o abandono do meio
rural pelos jovens é presente nas falas dos idosos.

“O interior está envelhecendo, mas como vai
ser daqui ‘para a frente’!? Eu e a patroa sozi-
nhos, depois que ‘nós se for’, vai acabar essa
geração. ‘Vai’ ficar só os “ grandes” com as
terras, mas é da agricultura que vem o sus-
tento.” (DEPOIMENTO 12).

Esta colocação dá ênfase para o aspecto que
o crescimento econômico do país também é in-
fluenciado pela produção agrícola. Entretanto,
ocorre um movimento inverso, ou seja, o incen-
tivo à “vida urbana”, e o meio rural fica cada vez
mais desabitado, tendo como fator desencade-
ante, o processo de mecanização das lavouras,
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que faz com que os pequenos proprietários de
terras vendam suas áreas aos grandes proprietá-
rios, sendo influenciada diretamente pela tecno-
logia na produção agrícola. Em outros tempos,
era necessário um grande número de pessoas para
a execução das tarefas na agricultura devido aos
trabalhos braçais; isto justificava o maior número
de moradores no campo. Atualmente, a mecani-
zação substitui o trabalho braçal, reduzindo a ne-
cessidade de mão-de-obra, redefinindo, portan-
to,  as questões referentes ao lugar do agricultor
na sociedade, à relação campo e cidade, à impor-
tância social, cultural e política, redesenhando
modos de vida no meio rural, influenciando dire-
tamente nos relacionamentos  entre gerações.

Os idosos rurais acreditam que o grande
produtor é importante para o país, mas, em con-
trapartida, preocupam-se, pois, o pequeno, tam-
bém é necessário para a sobrevivência e para a
economia , como no caso os hortifrutigranjei-
ros, a produção de leite e outros.

 A vida desta população rural depende, di-
reta e intensamente, do núcleo urbano que a
congrega, para o exercício de diversas funções
e o atendimento de necessidades econômicas e
sociais.

O meio rural consiste, assim, no espaço de
precariedade social. Seus habitantes devem sem-
pre se deslocar para a cidade, se quiserem ter
acesso ao posto médico, ao banco, ao poder ju-
diciário e, até mesmo, à igreja, idéia esta que é
reforçada por Wanderley (1994). O meio rural
supõe, por definição, a dispersão de sua popula-
ção, a ausência do poder público no seu espaço
e, mesmo, a ausência da grande maioria dos bens
e serviços, naturalmente concentrados na área
urbana. Em conseqüência, o meio rural está sem-
pre, em relação à cidade, como sua periferia
espacial precária, dela dependendo política, eco-
nômica e socialmente.

A dependência do meio urbano pelos habi-
tantes do interior, isto é, a busca dos bens e servi-

ços de que necessitam, faz com que muitos trans-
firam suas residências para as cidades, mesmo man-
tendo seus vínculos de trabalho no meio rural, pro-
vocando o esvaziamento do espaço da vida rural
pelos mais jovens, fato este que se confirma nas
palavras de um participante do seminário:

“Os velhos continuam trabalhando, às vezes,
mais que os novos. A gente fica morando no
interior, atendendo todo serviço e os filhos saem
para trabalhar fora.” (DEPOIMENTO 13).

As percepções dos participantes sobre esta
questão são confirmadas pela realidade que se
apresenta no município: um número expressivo
de idosos, no meio rural, paradoxalmente à ex-
pectativa de uma melhor qualidade de vida, no-
vas oportunidades e melhores condições finan-
ceiras, o meio rural pelos filhos e netos.

“Hoje, existe falta de oportunidade no cam-
po. Quando acabar a nossa geração, vai aca-
bar, também, a vida no campo.” (DEPOIMEN-
TO 14).

No Brasil, freqüentemente, o meio rural se
confunde com o atrasado, e deixa de existir sob
a influência do progresso vindo da cidade (WAN-
DERLEY, 1994). Isso também se confirma no
pensamento dos idosos, porque até a escola não
está preocupada com essa questão. Os bens e
serviços que a cidade oferece são determinan-
tes na qualidade de vida, sendo mais um fator
para o abandono do meio rural.

CUIDADOS COM OS MAIS VELHOS,
UMA TAREFA SOLITÁRIA

O processo natural de envelhecimento pro-
voca limitações nas condições físicas, os agravos
na saúde são mais freqüentes, podendo tornar a
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vida do idoso uma tarefa complicada. Essas limi-
tações impedem que, em certas circunstâncias,
os idosos realizem suas atividades da vida diária.
Dependendo da complexidade das enfermida-
des, eles necessitam de alguém que os cuide, os
ampare e os acompanhe diariamente.

No que se refere à Legislação Brasileira, co-
meçando pela Constituição, depois a Política Naci-
onal do Idoso, bem como a Política Estadual do Ido-
so, e o recentemente  sancionado Estatuto do Ido-
so, é atribuída à família, em primeira instância, a res-
ponsabilidade para com os idosos; depois, a socie-
dade, e,  por último, o Estado  devem assegurar ao
idoso os direitos de cidadania, garantindo sua parti-
cipação na comunidade, defendendo sua dignidade,
o bem-estar e o direito à vida. Em muitos municípi-
os, não existem ações de atenção ao idoso, através
de políticas públicas. Os cuidados aos idosos ficam
sempre ao encargo de familiares. Nas famílias, são
poucos os que procuram auxílio na forma de orga-
nização quanto à responsabilidade sobre os cuida-
dos dos mais velhos. Geralmente, essa responsabi-
lidade fica a cargo das filhas. Outra situação muito
comum é o idoso ficar com um filho que recebeu
uma herança maior na partilha dos bens. Todavia,
esta realidade não é percebida da mesma forma pe-
los idosos do estudo, que dizem existir solidarieda-
de nos cuidados com os idosos.

“Ainda no interior existe ajuda mútua, existe

a mãe, que é idosa e mora com os filhos. Se o

casal de idosos fica doente, um fica na casa

de um filho, e o outro, na casa de outro; os

pais já idosos ficam separados para poder ser

atendidos pelos filhos.” (DEPOIMENTO 15).

Uma estratégia encontrada pelos familiares
é a de separar os pais para poder ampará-los na
doença. O fato é que este papel, delegado por
imposição ou por escolha, exige um perfil com
características bem específicas como atenção ao
familiar, espírito de solidariedade, e, muitas ve-

zes, cuidar de alguém pode se tornar sinônimo
de se esquecer  de si.

Frente a algumas situações, a escolha é algo
que nem sempre podemos fazer. pessoas se en-
contram na condição de cuidadoras, em deter-
minados momentos de suas vidas. Essa é a rea-
lidade, em muitos casos, mas, quando isso acon-
tece, nem sempre se está preparado. (KARS-
CH, 1999; DUARTE; DIOGO, 2000). Esta
questão também é sentida por famílias de cui-
dador participante do estudo.

“Quando a responsabilidade de cuidar dos pais

recai sobre um dos filhos, é como se os outros

se sentissem aliviados e não repartem as res-

ponsabilidades.” (DEPOIMENTO 16).

Quando ocorre a necessidade de cuidar de
um idoso próximo, que se tornou dependente,
ocorre uma turbulência de sentimentos, como
amor, pena, alivio, culpa, e, até mesmo, de re-
volta pela dependência do outro. (MENDES
apud LEAL, 2000). Essas atitudes e sentimentos
ambivalentes são reflexos de pressões diversas
que sofre o cuidador. É necessário oferecer su-
porte a estes cuidadores, como orientações
multidisciplinares, para existir um melhor rela-
cionamento entre os familiares, talvez com o PSF
se fazendo presente na sua totalidade no meio
rural. O PSF constitui-se numa estratégia inova-
dora no cenário dos serviços de saúde, que pri-
oriza as ações de promoção, proteção e recu-
peração da saúde das pessoas e das famílias de
forma integral, contínua e pró-ativa (CIANCIA-
RULLO, 2002).

SUPORTE DE APOIO
É A REDE DE VIZINHANÇA

As relações sociais são mais intensas no meio
rural, no que diz respeito à rede de vizinhança.
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As tramas destas relações possuem essencial-
mente um fundo de solidariedade humana e os
fatos sociais são centrados nos eventos religio-
sos. Os cultos dominicais proporcionam a pos-
sibilidade de encontro entre as gerações e seus
vizinhos.

Para Portella (2000), se os profissionais ob-
servarem estas práticas de cuidados apenas com
olhos de técnicos, seguramente acharão que
não passam de simples rituais. Porém, o signifi-
cado dessas práticas vem demonstrar que este
processo de viver/envelhecer, bem como o en-
tendimento da saúde e da doença faz parte des-
ta cultura.

O meio rural traz presente a solidariedade,
a troca de favores e “a ajuda”: elementos cons-
tantes entre as famílias rurais, o que se confirma
através das falas dos participantes do seminário:

“No interior os relacionamentos ainda são

de respeito. A juventude do interior é mais

solidária, os vizinhos se ajudam.” (DEPOI-

MENTO 17).

Um novo parceiro está surgindo no interi-
or como suporte de apoio: os grupos de tercei-
ra idade; muitos idosos encontram nestes gru-
pos uma nova forma de envelhecer. O grupo
permite o encontro dos pares para momentos
de lazer e descontração, e, até mesmo, de in-
formação, ajudando, assim, a construir uma nova
identidade, tornando o idoso um sujeito ativo,
que busca formas diferentes de se cuidar, de
participar e de viver esta etapa da vida.

OS BENEFÍCIOS
DA APOSENTADORIA

A aposentadoria é uma instituição da socie-
dade moderna. É o resultado da contribuição  so-
bre o trabalho de cada ser humano. No caso do

trabalhador rural, para a sua aposentadoria, é
considerada a idade de 55 anos, para mulhe-
res, e, 60, para os homens. (BRASIL, 2003). No
entendimento de Rodrigues (2000), a Legisla-
ção Brasileira define aposentadoria como o di-
reito que tem o segurado de se retirar da vida
profissional, na ocorrência de certos riscos, ou
quando preenchido determinado tempo de ser-
viço, passando a fazer jus a um pagamento pe-
riódico, por conta da instituição previdenciá-
ria. Entretanto, a aposentadoria, especificamen-
te, no caso do meio rural, é um direito adquiri-
do pelo trabalhador, resultante da contribuição
sobre o produto da comercialização daquilo que
foi produzido. No meio rural, a aposentadoria
não representa um divisor trabalho e não tra-
balho, pois estão acostumados a trabalhar des-
de muito cedo, imaginando que sempre conti-
nuarão a trabalhar, Karsch (1998). A aposenta-
doria, no caso rural, não representa o fim do
trabalho, mas sim um acréscimo de renda, con-
firmada nas falas dos próprios familiares em es-
tudo:

“A aposentadoria trouxe melhor qualidade de

vida.” (DEPOIMENTO 18).

O recebimento de um salário mensal traz
melhorias na qualidade de vida no meio rural e a
oportunidade de aproveitar a vida. Para quem
não possui renda fixa mensal, a aposentadoria
traz o status de independência.

No meio rural, a aposentadoria serve de
incentivo ao familiar cuidador. É nesse aspecto
que se observa, que, do ponto de vista econô-
mico, isto é fundamental, uma vez que o idoso
sempre acarreta, ao familiar, despesas com me-
dicamentos e outras necessidades. De acordo
com o dizer dos idosos:

“Existe uma troca de favores, e a aposenta-

doria veio contribuir.” (DEPOIMENTO 19).
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A experiência de viver a aposentadoria tão
esperada tem significado diferente para os idosos
de acordo com a condição social, as determina-
ções culturais, com a história de vida de cada um
e da percepção que cada um tem da realidade
que o cerca. Não se pode negar a importância
que a aposentadoria representa para o idoso ru-
ral das pequenas propriedades,  influenciando nos
relacionamentos entre gerações, na medida em
que o idoso sente-se valorizado em poder con-
tribuir com as despesas, por vezes, de toda famí-
lia, sendo a única fonte de renda.

A aposentadoria para as mulheres rurais é a
visibilidade alcançada de status social. Com seus
proventos, é possível comprar um presente para
o neto, adquirir utensílios domésticos, e, até, a
compra de um vestido novo. Antes da aposenta-
doria, a mulher contribuía com seu trabalho, mas
não tinha gerência sobre o fruto deste, pois a ren-
da era da casa, e o marido administrava.

Enquanto que alguns estudos apontam para
o fato de a aposentadoria significar perdas do
status social, e até provocar o surgimento de
problemas de saúde em função dessas perdas,
no meio rural nada disso acontece; pelo contrá-
rio, é um novo “status” adquirido.

A realidade de cidades interioranas com ca-
racterísticas rurais, onde predominam  pequenos
agricultores, e a população idosa é expressiva, é
fácil de se constatar que, até o comércio local, é
influenciado pela renda dos aposentados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações entre gerações vividas pelos ido-
sos rurais no âmbito de suas famílias são diversas:
cada um se encontra em um momento de vida,
com uma experiência de significados e de histórias
diferentes, mas, não necessariamente, de conflito.
O conflito faz parte, mas este é apenas um dos
aspectos das relações entre as gerações.

Algumas considerações foram pontuadas, tais
como: os relacionamentos no meio rural sofrem
várias influências, tanto extrínsecas como intrínse-
cas, com relação a isso; há a mídia e a escola como
protagonistas de uma ação considerada excluden-
te, onde a influência resulta no distanciamento do
jovem do meio rural, no entendimento dos ido-
sos e seus familiares. Quanto ao cuidado ao ido-
so, se  necessário, acaba sendo uma tarefa soli-
tária, não existe organização nas famílias; quem
assume a responsabilidade ou são as mulheres
ou o filho que ficou com os bens de moradia
dos pais. Existe uma preocupação muito gran-
de no que diz respeito ao abandono do meio
rural pelos mais jovens, trazendo conseqüên-
cias diretas para a gestão em saúde na comuni-
dade , pois só os mais velhos permanecem.

Pelo fato de não existir no município políti-
cas públicas de atendimento à pessoa idosa e a
seus familiares, a não ser as ações do PSF quan-
to à atenção ao idoso, em especial, nas comuni-
dades rurais, é necessário pensar  em uma rede
de apoio, pois, as famílias, no momento, só po-
dem contar com a vizinhança. Compreendemos
ser preciso repensar numa nova proposta para
o PSF, com um  olhar mais amplo, frente ao con-
texto família e o idoso,  incluindo-se, assim,  todo
o sistema familiar.

Ressalta-se a importância de um debate jun-
to à comunidade escolar, pois a preocupação
com o futuro dos jovens passa pela influência da
proposta de ensino vigente.
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