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Resumo: As mulheres, durante longo período da história e ainda hoje, são discriminadas 
socialmente, característica esta que se agrava na velhice. Por este motivo este artigo tem 
como objetivos compreender a situação de vida das mulheres idosas rurais dos municípios 
de Camaquã e Canguçu – Rio Grande do Sul e descrever as ações e serviços oferecidos 
(ou não) a esta população. Para tanto optou-se pela metodologia de caráter qualitativo. Os 
resultados demostram que as idosas rurais destas áreas, além de enfrentarem o problema 
da dificuldade e escassez de acesso as ações e serviços que lhes são de direito, ainda são 
discriminadas socialmente. 
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Abstract: Women , for a long period of history and still today, are discriminated against 
socially , this being worsens in old age. Therefore, this article aims to understand the 
situation of life of rural elderly women in the municipalities of Camaquã and Canguçu - Rio 
Grande do Sul and describe the actions and services offered (or not) in this population. 
Therefore we opted for the qualitative methodology. The results demonstrate that rural 
elderly of these areas, in addition to face the problem of the difficulty and lack of access to 
programs and services to them in law , are still discriminated against socially. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo é resultado parcial da tese de doutorado intitulada Velhices rurais na 

perspectiva do desenvolvimento social ampliado: Estudo de casos múltiplos no sul do Rio 

Grande do Sul, defendida em julho de 2014 no Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por Tonezer. 

Destaca-se como objetivo principal desta tese compreender experiências de envelhecimento 

rural nos municípios de Camaquã e Canguçu. Dentre os resultados constatou-se, que as 

velhices rurais expressam as incongruências da implementação das políticas públicas 



 

2 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

referendadas em tratados e políticas nacionais e internacionais. Em relação as mulheres 

idosas rurais dos espaços analisados observou-se que, além de enfrentarem problemas 

como o da escassez e dificuldade de acesso as ações e serviços que lhes são de direito, 

ainda são discriminadas socialmente. 

Sabe-se que as mulheres, durante longo período da história, foram discriminadas 

socialmente, através de hierarquias sociais produzidas com base em naturalizações de suas 

capacidades, e muitas das disparidades consequentes desta discriminação ainda não foram 

superadas (DUBY; PERROT, 1990). Por este motivo, o gênero constitui-se hoje como uma 

categoria de análise, necessária à reflexões sobre desigualdades historicamente 

construídas e expressas em iniquidades sociais entre os sexos, em diferentes contextos 

(LOPES, 1996). 

A opção pelo contexto rural se dá pelo fato de que as mulheres nestes espaços estão mais 

expostas ao isolamento geográfico (NERI, 2007; ALCANTARA, 2009; TONEZER, 20009), 

porém, isso nem sempre é reconhecido pelos pesquisadores, que generalizam seus estudos 

a partir do contexto urbano (TONEZER, 2014).  

Destaca-se também que, em consequência da sobremortalidade masculina, as mulheres 

predominam entre os idosos em quase todas as sociedades, ou seja, o envelhecimento é 

generificado. Porém, estudos evidenciam que as mulheres idosas enfrentam com maior 

frequência situações de vulnerabilidade do que os homens, o que está diretamente 

relacionado à falta de oportunidades econômicas, acesso à educação e aos serviços de 

apoio a esta população (CAMARANO; PASINATO, 2004). Sendo assim, pensa-se que 

dentre os estudos sobre envelhecimento populacional, a “feminização da velhice” e a 

feminização da “velhice rural” são temáticas merecedoras de análises. 

Para fazer frente a esta realidade, no Plano Internacional sobre Envelhecimento ocorrido em 

Madri (ONU, 2002), as mulheres mostram-se alvo de muitas políticas públicas, quando mais 

de 40 documentos defendem programas voltados a elas (ONU, 2002).  O Plano deixa claro, 

que a formulação de políticas sobre a situação de “mulheres idosas” deveria ser prioridade 

em todas as partes, isso porque elas correm mais riscos de serem objeto de maus tratos 

físicos e psicológicos devido às atitudes sociais discriminatórias e ao desrespeito dos 

direitos humanos da mulher. 

Apesar dos direitos das mulheres idosas serem “reconhecidos” internacionalmente, estes 

nem sempre se concretizam na prática. Por este motivo buscou-se, através de um estudo de 

caráter qualitativo, fazer imersão no campo, dando vós aos atores envolvidos. Para tanto 

trabalhou-se com grupos focais de idosos e idosas rurais, totalizando 16 participantes (8 em 

Camaquã e 8 em Canguçu), e com entrevistas semi-estruturadas com 31 gestores e 

prestadores de serviços (16 em Camaquã e 15 em Canguçu). Os resultados da pesquisa 

são muito mais amplos, mas este estudo irá focar na discussão sobre a situação de vida das 
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mulheres idosas rurais inseridas nestes municípios e na descrição das ações e serviços 

oferecidos (ou não) a esta população. 

O estudo estrutura-se a partir desta introdução, em um segundo momento serão trazidos os 

resultados da análise dos dados juntamente com a teoria abordada, por fim as 

considerações finais. 

2. SITUAÇÃO DE VIDA DAS MULHERES IDOSAS RURAIS: DISCRIMINAÇÃO E 
DIFICULDADE DE ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS 

 

Segundo levantamento de dados em Camaquã e Canguçu foi possível observar que as 

idosas rurais destas áreas, além de enfrentarem o problema da dificuldade e escassez de 

acesso as ações e serviços que lhes são de direito, ainda são discriminadas socialmente. 

Em relação a discriminação, observou-se um consenso entre todos os participantes (idosos, 

gestores e prestadores de serviços) de que o “machismo” está muito presente nestas áreas, 

este “resiste fortemente ao passado” e as “mulheres são mais prejudicadas” observam os 

participantes. 

Ao definir brevemente “machismo” Drumont (1980) traz que este é compreendido como um 

sistema de representações simbólicas, que mistificam as relações de exploração, de 

dominação, de sujeição entre o homem e a mulher. Na sociedade capitalista e aqui mais 

especificamente no rural o “machismo” se materializa, segundo participantes, através da 

exploração da mão de obra feminina. Dizem os participantes:  

 

As mulheres de lá fora [referindo-se aos espaços rurais] se queixam que fazem tudo, cuidam da casa, dos filhos 
e não são valorizadas pelo marido, o marido não enxerga o trabalho delas. Elas no interior têm que ir para a 
lavoura, cuidar da casa e ele só vai na lavoura, ao final quem administra o dinheiro é ele (Secretaria Municipal da 
Ação Social, Camaquã). 
 

Para melhor compreender esta realidade, perguntou-se aos participantes idosos de 

Camaquã e Canguçu o que lhes vem à mente quando ouvem a palavra “homem”, sendo 

citados com frequência: a lavoura, o “serviço pesado”, o “serviço de fora”. Por sua vez, ao 

perguntar sobre a “mulher”, estes citam: a casa, o “serviço de dentro”, a comida, a limpeza, 

os filhos, o cuidado e também a lavoura. Cocco (2012), em uma análise das representações 

sociais da violência contra as mulheres rurais da Metade Sul, traz um quadro construído, o 

qual chamou de “epidemiologia da violência falada”, observando, na dimensão de gestores e 

profissionais, que a vida das mulheres rurais da área analisada é tensionada por aspectos 

culturais, sociais, familiares e religiosos do que significa “ser mulher”, constituindo conflitos e 

desafios na vida prática que, em meio aos avanços entre o novo e o conservador, atestam a 

permanência da dominação masculina. 
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Outros elementos importantes para identificar a discriminação e dificuldade de acesso às 

ações e serviços pelas mulheres idosas rurais de Camaquã e Canguçu são a renda e 

trabalho.  

Apesar de não ser um fator exclusivo, a renda é importante para garantir o bem-estar de 

todas as faixas etárias, quando atende as necessidades humanas básicas, como saúde, 

alimentação, abrigo, sendo possível correlacionar satisfação financeira com a satisfação 

com a vida, de modo especial em nações mais pobres. 

Segundo Camarano e Pasinato (2004), o acesso à renda pelos idosos é um dos 

determinantes importantes para sua qualidade de vida, isso porque, além de garantir o 

acesso a bens e serviços, possibilita ao idoso prestar ajuda às gerações mais jovens, o que 

lhes garante uma posição mais altruísta, e uma maior valorização perante a família e a 

sociedade. Situação também observada por Tonezer (2009) no estudo desenvolvido em 

Santana da Boa Vista. 

No Brasil, quem deve garantir os principais benefícios à população idosa é a política de 

seguridade social. Esta se subdivide em previdência social, dirigida aos trabalhadores 

urbanos da iniciativa privada (Regime Geral de Previdência Social), aos servidores públicos 

(Regime Próprio de Previdência Social), aos trabalhadores rurais e ao regime de assistência 

social (BELTRÃO et al., 2002). 

Segundo os prestadores de serviço, os Benefícios Previdenciários Rurais foram uma das 

“grandes conquistas” dos idosos no rural, isso porque, a renda proveniente destes “não 

sustenta apenas os velhos, mas também os novos que não conseguem mais se manter só 

com a agricultura”. Abaixo falas que dão suporte a esta afirmação. 

 

Muitos idosos aposentados sustentam suas famílias lá no rural, isso faz com que eles se sintam felizes muito em 
razão dessa situação de sustentar a família (Secretaria Municipal da Ação Social, Camaquã). 
 
O que a gente tem notado, que os homens morrem mais cedo e as idosas vivem mais, por conta disto, elas têm 
uma renda que é a aposentadoria e outra que é a pensão pela morte do cônjuge, isso melhora a autoestima 
delas (EMATER, Canguçu). 
 

Numa análise antropológica Woortmann e Woortmann (1999) salientam que o direito à 

Previdência Rural assegurou, de certa forma, a manutenção das relações hierárquicas na 

família, uma vez que a renda fixa trouxe importantes mudanças no modo de vida dos idosos 

rurais, pois foi capaz de abrir novas dimensões nas suas vidas, reforçando sua autonomia e 

afastando o fantasma da dependência para com os filhos. Como exemplo, os autores 

chamam a atenção para a mudança do papel da viúva na família, pois esta situação 

financeira gera para ela maior poder. Ao ter acesso aos benefícios previdenciários, a 

mulher, até então mantida numa posição de relativa subordinação, conquista autonomia, 

visto que passa a administrar seu dinheiro – nem que seja para empregá-lo para o bem de 

sua família (WOORTMANN, 2004). 
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Também para Brumer (2002, p.22), o fato de as mulheres rurais receberem o dinheiro da 

aposentadoria por idade, da pensão por morte do cônjuge e da licença-maternidade 

diretamente em seus nomes, permite que elas próprias decidam como gastá-lo, o que 

aumenta seu poder pessoal. Por isso, de pessoas que, na terceira idade, passavam da 

condição de dependentes dos companheiros, filhos ou de outros parentes, hoje, “ainda em 

idade ativa, elas se tornam provedoras e administradoras de um dos poucos recursos 

existentes na unidade familiar da produção com entrada regular, mês a mês” (BRUMER, 

2002, p.22). 

Como se observa, muitas mulheres alcançaram seus direitos a renda após a velhice, porém 

este dado não pode ser generalizado, isso porque observou-se no rural de Camaquã e 

Canguçu uma desigualdade do acesso a renda entre as idosos com destaque para as 

mulheres que pertencem a categorias de assentadas e empregadas rurais1. 

Para compreender esta afirmação destaca-se que a distribuição de renda aos idosos no 

rural se diferencia entre uma categoria e outra. Isso porque, diferente dos agricultores 

familiares que trabalham em suas terras desde jovens e têm facilidade para comprovar que 

pertencem a esta categoria, os idosos empregados de fazendas e os idosos assentados 

rurais têm maior dificuldade para acessar aos benefícios da previdência.  

Frente a esta dificuldade, alguns idosos, principalmente assentados rurais e empregados 

rurais, buscam os benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) ou do Programa 

Bolsa Família (PBF), “mas é difícil eles conseguirem, pois quase sempre tem alguém na 

família aposentado”, observam os gestores e prestadores de serviços entrevistados. 

Para ilustrar e compreender a diferenciação da distribuição de renda nesses municípios, são 

trazidos na tabela 1, os 16 idosos participantes da pesquisa, a idade, o sexo, a categoria e 

os benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos pelos mesmos. 

 

 

                                                 
1 Tanto Camaquã quanto Canguçu possuem características fundiárias distintas que permitem dividir estes 

espaços rurais em: fazendas, caracterizadas pelas grandes extensões de terras planas; campos, pequenas 

extensões de terras montanhosas; e assentamentos, microáreas divididas e distribuídas pela reforma agrária. 

(COTRIM, 2003). Por sua vez, a população que reside nestes diferentes espaços também possui características 

distintas, o que faz com que os participantes da pesquisa denominem os empregados das fazendas como 

“empregados rurais”, os que moram no campo como “agricultores familiares” e a população que mora nos 

assentamentos de “assentados rurais”. 
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TABELA 1 – Município, idade, sexo, categoria e benefício recebido pelos idosos rurais participantes 
da pesquisa em Camaquã e Canguçu na época da pesquisa 

Fonte: Tonezer (2014, p.119). 

 
O Tabela 1 comprova a diferenciação da distribuição de renda entre as categorias 

analisadas. Dos 10 idosos agricultores familiares, todos recebem pelo menos um benefício 

da previdência, diferente dos seis assentados e empregados rurais, onde dois homens 

recebem este benefício, os demais, ou não recebem nenhum benefício (três mulheres), ou 

recebem bolsa-família (uma mulher). Frente a estes dados, fica evidente a distribuição 

desigual da renda tanto entre as categorias analisadas, quando em relação ao sexo, 

atestando a maior vulnerabilidade das mulheres assentadas e empregadas rurais que 

enfrentam maiores dificuldades para a aposentadoria do que os homens, mesmo que estas, 

muitas vezes, exerçam múltiplas funções na casa, com a família e com o trabalho na lavoura 

durante toda a sua vida. 

Frente a estas “situações”, novos estudos se fazem necessários para analisar a renda dos 

idosos rurais, principalmente dos que pertencem à categoria de assentados e empregados 

rurais, porque esta diferenciação intensifica a vulnerabilidade e exclusão desses idosos, 

com destaque para as mulheres. 

Outro fator analisado foi a educação, isso porque, os números do IBGE (2010) mostram que 

no Brasil o analfabetismo atinge 15,2 milhões de pessoas com 15 anos ou mais e estas se 

concentram no rural e caracterizam-se pela idade elevada.  

Em Camaquã e Canguçu também observou-se uma maior escolaridade dos homens idosos 

se comparados as mulheres, informação esta confirmada por todos participantes, 

Município Idade Sexo Categoria Tipo de benefício 

Camaquã 67 Masculino Empregado rural Aposentadoria por tempo de serviço 

Camaquã 69 Feminino Empregado rural Nenhum 

Camaquã 76 Masculino Agricultor familiar Aposentadoria por idade 

Camaquã 75  Feminino Agricultor familiar Aposentadoria por idade 

Camaquã 64 Feminino Agricultor familiar Aposentadoria por idade e pensão 

Camaquã 85 Masculino Agricultor familiar Aposentadoria por idade e pensão 

Camaquã 60 Feminino Assentado Nenhum 

Camaquã 61 Masculino Assentado Aposentadoria por idade 

Canguçu 60 Feminino Assentado rural Bolsa família 

Canguçu 76 Feminino  Agricultor familiar Aposentada por idade e pensão 

Canguçu 73 Feminino  Agricultor familiar Aposentada por idade 

Canguçu 72 Feminino  Agricultor familiar Aposentada por idade e pensão 

Canguçu 82 Masculino Agricultor familiar Aposentada por idade e pensão 

Canguçu 73 Masculino  Agricultor familiar Aposentadoria por idade 

Canguçu 63 Masculino Agricultor familiar Aposentadoria por idade 

Canguçu 60 Feminino Assentado rural Nenhum 
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Os idosos geralmente estudaram mais que as idosas aqui no nosso municípios, porque antigamente as mulheres 
se dedicavam só para a casa então se dizia que elas não precisavam estudar muito. Já os homens tinham que 
administrar a propriedade, viajar mais, então eles eram incentivados a estudarem mais (Prestadora de serviço da 
Secretaria Municipal da Ação Social, Camaquã).   
 

Se no passado estas mulheres rurais tiveram menor acesso à educação, hoje as mesmas 

buscam através dos cursos de formação “se atualizarem”, “muitas vezes mais do que os 

homens”, citam os gestores e prestadores de serviço da pesquisa. 

Os cursos de formação são oferecidos pelas Secretarias Municipais da Ação Social e da 

Agricultura, pela EMATER e pelos STRs, podendo ter acesso aos mesmos qualquer pessoa 

acima de 12 anos sem limite máximo de idade. Observou-se que os cursos são divididos em 

duas categorias distintas: os “de artesanato”, mais procurados pelas mulheres; e os “de 

produção agrícola”, que tanto homens quanto mulheres procuram. 

Os cursos de artesanato são importantes na vida das mulheres rurais por proporcionarem 

renda, pois os produtos são vendidos nas feiras da região, garantindo renda extra para a 

família. Segundo entrevistado da Secretaria Municipal da Ação Social de Camaquã, “as 

mulheres rurais se sentem valorizadas por poderem ajudar e contribuir em casa, além disso, 

elas ficam mais sociáveis, humanas, solidárias quando participam dos cursos”. 

Estudos como o de Heredia, Garcia e Garcia Jr. (1984) mostram que o “serviço” das 

mulheres nos espaços rurais, muitas vezes, não é percebido como “trabalho”, mas sim como 

ajuda. Esta condição também foi observada em Camaquã e Canguçu pelos prestadores de 

serviço. As mulheres rurais se sentem desvalorizadas em relação ao trabalho, pois muitas 

vezes não é reconhecido. Estes observam, ainda, que existem situações nas áreas rurais 

em que “a mulher trabalha muito, às vezes mais que o homem”, e na hora da 

comercialização “ela não vê nada”, situação essa que atesta a vulnerabilidade de gênero. 

Diz Lopes (1996), ser a relação de serviço que constitui a identidade feminina no âmbito 

doméstico e institui os lugares no trabalho e o valor mercantil atribuído ao mesmo. A autora 

afirma ainda que são as relações sociais homem-mulher fora do trabalho que estruturam a 

divisão sexual do trabalho profissional. A base da argumentação, portanto, diz Lopes (1996), 

é a “adequação qualitativa”, “natural” das mulheres a certas atividades, as domésticas, por 

exemplo, consolidando uma espécie de identidade feminina materializada com a relação de 

serviço à família. 

Diferente da renda proveniente do trabalho da lavoura e da criação, a comercialização do 

artesanato é feita pelas próprias mulheres, assim como estas são responsáveis pela renda 

proveniente. Dentre as categorias dos cursos “de artesanato” destacam-se os de bordados, 

corte e costura e reciclagem. 
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Em relação aos cursos de “produção agrícola”, observou-se que, diferente dos de 

“artesanato”, tanto homens quanto mulheres participam. Dentre as categorias destacam-se 

os de hortaliças, fruticultura, produção leiteira e de jardinagem. Ao perguntar sobre quem 

mais frequenta estes cursos – o homem ou a mulher - houve um consenso entre os 

prestadores de serviço e gestores de Camaquã e Canguçu de que ambos participam. Esta 

informação pode ser analisada em uma perspectiva de gênero quando se observa que as 

mulheres buscam tanto os cursos “de artesanato”, quanto “de produção agrícola”, em 

consequência da sua rotina diária no rural. Observa-se que estas trabalham tanto nos 

afazeres da casa (preparar o alimento para toda a família, cuidar dos filhos, limpar a casa), 

como da lavoura, o que reflete na busca por cursos também ligados à produção agrícola. 

Continuando, outra categoria de análise para este estudo foi a saúde, isso porque, no 

fenômeno do envelhecimento, a saúde é influenciada pela transição epidemiológica que 

acompanha as mudanças demográficas. Para Lima-Costa e Veras (2003), qualquer que seja 

o indicador de saúde analisado, haverá uma proporção maior de agravos e procedimentos 

médicos entre aqueles de mais de 60 anos, em comparação aos demais grupos etários, 

implicando maior utilização dos serviços de saúde e custos mais elevados. Ainda, segundo 

estes autores, “as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas, perduram por vários anos e 

exigem acompanhamento constante, cuidados permanentes, medicação contínua e exames 

periódicos” (p. 700). Esses motivos implicam em tensionamentos específicos às políticas 

públicas de saúde. 

Em relação às ações e serviços de saúde, perguntou-se aos gestores e prestadores de 

serviços entrevistados em Camaquã e Canguçu quem mais busca os serviços de saúde 

nestes municípios, homens ou mulheres, havendo um consenso de que são as mulheres. As 

falas mostram que, 

 

Mulher sempre busca mais. Os homens procuram também, mas mulher muito mais. Hoje em dia a gente está 
procurando investir na saúde do homem no município também, na parte da orientação sobre câncer de próstata, 
exame de rotina, diabete, colesterol, glicose (Secretaria Municipal da Saúde, Camaquã). 
 
A gente percebe que quem mais procura os serviços de saúde são as mulheres, elas se cuidam mais, por 
exemplo os exames de prevenção, elas fazem direitinho, os homens para fazer um exame da próstata é uma 
briga. (Secretaria Municipal da Saúde, Canguçu).  
 

Segundo gestores e prestadores de serviços, a menor procura por serviços de saúde pelos 

homens pode ser um dos motivos que influencia no número maior de mulheres idosas do 

que homens nesses municípios. Por outro lado, também pode significar maior morbidade 

destas mulheres, observe citações, 

 

Elas procuram mais, mas se vamos analisar as mulheres adoecem com mais frequência que os homens, isso 
porque tem uma série de fatores, com destaque para os hormonais que influenciam para o maior adoecimento 
(Secretaria Municipal da Saúde, Canguçu). 
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O problema das mulheres também é que, diferente dos homens, muitas vezes não tem ninguém que olha por 
elas, elas estão mais sujeitas ao abandono e a negligência, porque, como se observa no interior, os homens 
geralmente tem uma mulher para cuidar deles, mas e as mulheres? Quem cuida das mulheres? Os homens não 
cuidam delas, isso já é da cultura deles (Secretaria Municipal da Ação Social, Camaquã). 

 

Assim como em Camaquã e Canguçu, outros estudos como o de Tonezer e Alcantara 

(2009), mostraram o papel da mulher como cuidadora, em situações de doença, seja dos 

filhos, netos ou do marido. No entanto, não raro, estas referem que “não tem ninguém que 

se ocupe delas próprias” (LOPES, 1996). Como observado em Santana da Boa Vista 

(TONEZER, 2009), muitas mulheres moram sozinhas, o que se reflete em adição de 

inseguranças de levar a vida em situação de dependência física, por exemplo. No caso dos 

homens, muitos, dentre os estudados em Santana da Boa Vista, procuram o recasamento 

após enviuvarem, atestando a necessidade de “terem alguém para cuidar deles”. Esse 

comportamento de gênero influencia nas situações de maior vulnerabilidade individual social 

feminina. 

 Nesta direção, formas de violência contra idosos rurais, percebidas como abandono 

e solidão, foram descritas e discutidas por Alcântara (2009) e Tonezer (2009), que 

observaram em Santana da Boa Vista, município pertencente a mesma região de Camaquã 

e Canguçu, um elevado número de idosos vivendo sós, que se estendam às áreas rurais, 

considerando o isolamento geográfico, as particularidades e a relação 

dependência/independência dos idosos. Nesse sentido, diz Caldas (2003), o fato de morar 

só, para o idoso, tem sido associado a um decréscimo na qualidade de vida, agravamento 

da morbidade e indicador de risco de mortalidade.  

Alcântara (2009) e Tonezer (2009) também observam que o abandono e a solidão da 

população idosa rural de Santana da Boa Vista não se dá apenas no âmbito da família, mas 

também pelo poder público municipal que negligencia o problema em questão. Ao se 

considerarem essas condições dos idosos, pode-se estar diante do que Minayo (1994) 

denomina violência por negligência. Se a invisibilidade na esfera de múltiplos setores sociais 

ainda é a tônica das situações de violência (em particular da doméstica) em espaços 

urbanos, no rural essa situação é ainda menos visível e, o mais grave, não é sequer 

admitida (LEAL; LOPES; GASPAR, 2011, COCCO, 2012).  

 Apesar de limitados, os resultados deste estudo demostram que as mulheres idosas 

são discriminadas não apenas por serem “mulheres”, mas também por serem “idosas” e por 

pertencerem ao mundo “rural”. Por este motivo, novos estudos nesta direção se fazem 

necessário. A seguir serão trazidas algumas considerações finais.  

 



 

10 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mulheres, durante longo período da história e ainda hoje, são discriminadas socialmente, 

as mulheres “idosas” e “rurais”, por sua vez, além de discriminadas enfrentam o problema 

da dificuldade de acesso a ações e serviços que lhes são de direito. 

Dentre as diferentes formas de discriminação contra as mulheres idosas ruaris, observou-se 

o “machismo” que se materializa principalmente através da exploração da mão de obra 

feminina. 

Outros elementos para identificar a discriminação e dificuldade de acesso às ações e 

serviços pelas mulheres idosas rurais de Camaquã e Canguçu são a renda e o trabalho, 

sendo que observou-se no rural de Camaquã e Canguçu uma desigualdade do acesso a 

renda entre os idosos com destaque para as mulheres que pertencem a categorias de 

assentadas e empregadas rurais. 

Encontrou-se também como resultado uma menor escolaridade das mulheres idosas em 

relação aos homens, porém, esta característica não impede que estas mesmas mulheres 

“se atualizem” através de cursos de formação, muitas vezes mais do que os homens.  

Por fim, em relação a saúde, observou-se que há predomínio na busca por ações e serviços 

pelas mulheres em relação aos homens. Porém, muitas encontram dificuldade de acesso, 

pois além de localizarem-se na sede do município estas ações e serviços ainda são 

reduzidos, não contemplando toda a demanda da população que se inserem nestes 

espaços. 

Em uma breve descrição observa-se que esta temática é merecedora de mais estudos, isso 

porque, se está trabalhando com uma categoria que sofre discriminações não apenas por 

ser “mulher”, mas também por ser “idosa” e “rural”. 
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