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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar o histórico profissional de idosos beneficiários do 

BPC-88 (Benefício de Prestação Continuada) e as implicações da inserção informal do 

trabalhador. A pesquisa de campo ocorreu na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, na 

região Oeste do município. Abordam-se as implicações da inserção informal do trabalhador, 

tendo como ponto de referência o fato de os trabalhadores não terem acesso à aposentadoria 

convencional, levando-os à condição de beneficiários do BPC. O BPC é um benefício da 

assistência social e consiste na transferência mensal de renda, equivalente a um salário-

mínimo, destinado à pessoa com deficiência e idosos acima de 65 anos. O estudo analisa a 

trajetória de informalidade do trabalhador que, ao chegar à idade avançada, sem condições 

para o trabalho, recorre ao BPC para garantir sua subsistência. A metodologia do estudo teve 

técnicas qualitativas de coleta e análise de dados. Foram realizadas entrevistas orientadas por 

um questionário semiestruturado, com treze pessoas idosas atendidas pelo BPC. Do total de 

entrevistados, 46% realizaram atividade laboral no setor agrícola. Em segundo lugar, 15% 

dedicaram-se ao setor de obras como fonte de renda, 8% dividiram-se entre mecânico, 

massagista, serviços gerais, reciclagem e 7% em atividades domésticas. 

 

Palavras-chave: Idoso; Benefício de Prestação Continuada; Trabalho Informal; Proteção 

Social 

 

1 INTRODUÇÃO  

Este trabalho estuda as implicações da inserção informal do trabalhador no município de Foz 

do Iguaçu. Tendo como ponto de referência o fato de não terem acesso à aposentadoria 

convencional, levando-os à condição de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada 
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(BPC), de modo a garantir o recurso mínimo e necessário para a própria subsistência. 

Conforme o Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), o BPC é um programa de 

transferência de renda do Governo Federal, regulamentado em 1993 e implantado de forma 

efetiva em 1996. Consiste na garantia de um salário-mínimo mensal ao idoso acima de 65 

anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (prazo mínimo de dois anos), que o 

impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições 

com as demais pessoas. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar 

seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Como é um benefício assistencial, não é 

necessário que tenha contribuído com o INSS, porém o beneficiário não recebe 13º salário e 

não deixa pensão por morte para cônjuge, bem como para filhos menores de 21 anos. Com o 

avanço da idade e consequentemente uma redução da capacidade física e intelectual, essas 

pessoas perdem sua autonomia, passando a depender de familiares, causando um impacto no 

orçamento familiar e agravando a situação de extrema pobreza. De acordo com o Ministério 

de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no município de Foz do Iguaçu, no 

mês de junho de 2018, 8.481 pessoas foram beneficiárias, das quais 4.624 são idosos. Esses 

indivíduos, dedicaram-se durante a vida inteira ao trabalho informal, assim como no caso de 

muitas mulheres donas de casa, dependentes financeiramente dos cônjuges, não contribuíram 

com o tempo mínimo necessário, para a aposentadoria convencional, ou sequer tiveram um 

planejamento financeiro familiar para a velhice. O objetivo geral desta pesquisa será a 

importância do benefício assistencial na vida desses idosos que trabalharam na informalidade. 

Já os objetivos específicos serão analisar a trajetória de vida desses indivíduos e conhecer o 

histórico profissional e nível de escolaridade dos beneficiários no município. 

2. HISTÓRIA DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

A Assistência Social no Brasil tem sua origem histórica baseada na caridade, filantropia e na 

solidariedade religiosa. Até a década de 40, essa corrente perdurou. Em 1942 foi criada a 

Legião Brasileira de Assistência – LBA sob coordenação da primeira-dama Darcy Vargas, 

com o objetivo de prestar assistência às famílias dos militares brasileiros da 2ª Guerra 

Mundial. Após 1946, a instituição passou a ter um atendimento dedicado à maternidade e à 

infância. Posteriormente esta instituição foi crescendo e foi acompanhando as demandas do 

desenvolvimento econômico e social do país, bem como da população em vulnerabilidade 
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social. No entanto, na década de 90, a LBA entrou em decadência devido aos desmandos 

políticos e em 1995, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, foi extinta. 

Na década de 80, discutiu-se mais intensamente o caminho para se formular uma política 

pública de assistência social através da inclusão de direitos sociais e, mais especificamente, 

do direito à seguridade social, e nela, a garantia à saúde, à assistência e previdência social na 

Constituição Federal. A partir da luta de diversos grupos e movimentos sociais, foi-se 

discutindo e construindo uma proposta de Lei Orgânica e de Política de Assistência Social em 

favor das pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão. Foi a partir da Constituição 

Federal que redefiniu o perfil histórico da Assistência Social no Brasil, que deixa de ser 

benesse aos desamparados e passa a compor juntamente com a saúde e previdência o tripé da 

política de seguridade social e foi elevada à condição de política social de direito e 

universalização. José Paulo Neto afirmou, durante sua palestra na II Conferência Nacional de 

Assistência Social que: 

Como componente da seguridade social, a assistência social é medida 

legal e legítima que visa oferecer segurança social aos cidadãos não 

cobertos (ou precariamente cobertos) pelo lado contributivo da 

seguridade social. A assistência social visa livrar esses cidadãos não 

só dos infortúnios do presente, mas também das incertezas do amanhã, 

protegendo-os das adversidades causadas por enfermidades, velhice, 

abandono, desemprego, desagregação familiar, exclusão social. (Anais 

da II Conferência Nacional de Assistência Social – 1997, p. 32) 

Com a promulgação da Constituição de 1988, o Estado salvaguardou a assistência aos 

necessitados e os em eminência de risco, através da positivação, partindo, do artigo 203: 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: 

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice; 

II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 



4 
 

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 

e a promoção de sua integração à vida comunitária; 

V – a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. (CRFB) 

Uma vez filiada pela Carta Magna ao grupo dos direitos sociais, a assistência social assume 

diversas características que nunca antes lhe foram atribuídas. Nesse contexto, o direito a 

assistência tem como principal objetivo a efetivação do Estado Democrático de Direito, por 

meio da promoção dos direitos sociais, contribuindo para a redução da exclusão social ao 

proporcionar oportunidades de emancipação.  

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A partir da Carta Magna, em dezembro de 1993 foi proclamada a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), n° 8.742, que regulamenta esse aspecto da Constituição e estabelece normas e 

critérios para organização da assistência social. De acordo com o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome:  

Art. 2º A assistência social tem por objetivos: 

[...] 

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social 

realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo 

mínimos sociais e provimento de condições para atender 

contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos 

sociais. (Lei 8.742/93, redação dada pela lei 12.435 de 2011) 

A LOAS (1993), ao dispor sobre a organização da assistência social, o fez em consonância ao 

modelo federativo, estabelecendo como diretriz para as ações assistenciais a descentralização 

político-administrativa: 

Art. 11. As ações das três esferas de governo na área de assistência 

social realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos 

programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. (Lei 8.742 / 1993 – LOAS) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art1


5 
 

A referida Lei Orgânica estabelece também, em seus artigos 12, 13, 14 e 15, as respectivas 

competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Frente a esse contexto, com a 

garantia de direito estabelecido pela Constituição e posteriormente regulamentado pela 

LOAS, originou-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que constitui a garantia de 

renda básica, no valor de um salário-mínimo. 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

O BPC foi instituído em 1993, porém apenas concedido em 1996. Ele é uma materialização 

do direito constitucional à assistência social, que integra a proteção social básica no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) instituído pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) em consonância com o estabelecido pela Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS), implementado na forma de benefício de transferência direta de 

renda. 

O BPC é processador de inclusão dentro de um patamar civilizatório 

que dá ao Brasil um lugar significativo em relação aos demais países 

que possuem programas de renda básica, principalmente na América 

Latina. Trata-se de uma garantia de renda que dá materialidade ao 

princípio da certeza e do direito à assistência social (PNAS, 2004, p. 

34) 

É a garantia de um salário-mínimo mensal, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, que 

esteja em situação de miserabilidade, independente da contribuição à previdência social. 

Desde que comprovem a impossibilidade de prover o próprio sustento e nem o ter provido por 

sua família, ou seja, cuja renda mensal seja inferior a um quarto do salário-mínimo vigente, 

per capita. Consoante ao MDS:  

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) 

salário-mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.  

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como família o 

conjunto de pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de 

julho de 1991, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela 

Lei nº 9.720, de 30.11.1998) 
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§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de 

deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o 

trabalho.  

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per 

capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.  

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo 

beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de 

outro regime, salvo o da assistência médica. 

§ 5º A situação de internado não prejudica o direito do idoso ou do 

portador de deficiência ao benefício.  

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e 

laudo realizados pelos serviços de perícia médica do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 9.720, 

de 30.11.1998) 

§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência 

do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o 

seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal 

estrutura. (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) 

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser 

declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos 

demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento 

do pedido. (Redação dada pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) (LOAS 

ANOTADA, 2009, p. 20-21) 

É um benefício da Assistência Social que visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da 

proteção social, ao provimento de condições para atender a contingências sociais e à 

universalização dos direitos sociais.  

O conceito de pobreza, analisado enquanto situação de escassez de 

recursos de que um indivíduo, ou família dispõem para satisfazer 

necessidades consideradas mínimas, acentua o aspecto distributivo do 

fenômeno (a forma como os recursos se encontra distribuídos entre os 
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indivíduos e/ou famílias na sociedade). (PEREIRINHA, 1992, apud 

FERNANDES, 2012, p. 2) 

De acordo com o Art. 21 da Lei 8.742/93, para permanecer como beneficiário, “o benefício de 

prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das 

condições que lhe deram origem.” Por se tratar de um benefício assistencial, é intransferível, 

portanto, não gera pensão aos dependentes, o pagamento do benefício cessa no momento em 

que forem superadas as condições, ou em caso de morte do beneficiário, além de não receber 

o abono anual (13º salário). Ele é devido ao brasileiro nato, ou naturalizado e às pessoas de 

nacionalidade portuguesa. 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO 

Conforme o Estatuto do Idoso (Lei 10.741 / 2003) é considerado idoso, a pessoa cuja idade 

seja igual ou superior a 60 anos. Porém, para efeitos de elegibilidade, a idade mínima para 

requerimento do benefício, era de 70 anos, de acordo com a LOAS (Lei 8.742 / 1993), porém 

o art. 34 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, derrogou o caput do art. 20 da Lei 8.742, de 

1993, alterando a idade nele prevista, para 65 anos.  

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não 

possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por 

sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-

mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. 

(LEI 10.741/2003)     

De acordo com o parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741 “o benefício já concedido a 

qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo 

da renda familiar per capita a que se refere a Loas.”  Neste caso, somente quando se tratar de 

BPC para a pessoa idosa, não será calculado na renda mensal familiar o BPC recebido por 

outra pessoa idosa. Não somente para os idosos que vivam em residências sozinhos ou com 

seus familiares, mas também aqueles que se encontram acolhidos em instituições de longa 

permanência, como abrigo, hospital ou instituição congênere, têm o direito de receber o 

benefício de prestação continuada.  

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) atua como principal porta de entrada 

do SUAS, é responsável pela organização e oferta de programas, projetos e serviços 
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socioassistenciais nas áreas de vulnerabilidade e risco social. Fortalecendo vínculos familiares 

e comunitários, promovendo os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e 

transferência de renda. Dessa forma, na lei 8.742/93 incluída pela Lei 12.435/2011, 

Art. 6o-C.  As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas 

precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e 

no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), 

respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência 

social de que trata o art. 3o desta Lei 

§ 1o O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, 

localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 

social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu 

território de abrangência e à prestação de serviços, programas e 

projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. 

No município de Foz do Iguaçu, para solicitar o BPC, o requerente ou seu representante legal, 

deve comparecer ao CRAS, passar por uma avaliação com um profissional de Serviço Social 

e inserir todos os componentes familiares no Cadastro Único, para assim dar encaminhamento 

no benefício. 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(Cadastro Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as 

famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a 

realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas 

informações como: características da residência, identificação de cada 

pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre 

outras. (MDS) 

A partir do ano de 2016, por meio do decreto 8.805/2016 tornou-se obrigatório para os 

beneficiários do BPC e os requerentes a inscrição no CadÚnico. Além de manter a sua 

atualização de informações em um prazo máximo de dois anos. 

São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do 

benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 

CadÚnico. 
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§ 1º O beneficiário que não realizar a inscrição ou a atualização no 

CadÚnico, no prazo estabelecido em convocação a ser realizada pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, terá o seu benefício 

suspenso, conforme disciplinado em ato do Ministro de Estado do 

Desenvolvimento Social e Agrário. 

§ 2º  O benefício só será concedido ou mantido para inscrições no 

CadÚnico que tenham sido realizadas ou atualizadas nos últimos dois 

anos.” (DECRETO 8.805/2016) 

Nesse contexto, o beneficiário que não regularizou sua situação até 31 de Dezembro de 2018, 

ou foi constatada irregularidade, teve o benefício de prestação continuada cancelado. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Nessa pesquisa de campo, sobre o histórico profissional de idosos beneficiários do BPC, foi 

realizado um estudo de caso - no território central do município de Foz do Iguaçu - 

considerado o mais adequado quando se quer analisar profundamente um tema. A pesquisa foi 

por meio de uma análise qualitativa. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com 

o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde 

a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. O instrumento de coleta de dados foi realizado 

através de pesquisa bibliográfica e exploratória, por meio de artigos científicos, livros, 

entrevistas individuais com idosos e questionário por meio de questões semiestruturadas. O 

estudo buscou explorar a realidade dos idosos beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada, além de analisar o histórico profissional e nível de escolaridade dos entrevistados 

do território central, no município de Foz do Iguaçu. 

4. ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Na pesquisa realizada, foram entrevistadas 13 pessoas beneficiárias do BPC-88, sendo elas 8 

homens e 5 mulheres na faixa etária entre 65 a 82 anos. No primeiro grupo pode-se observar 

que, entre os idosos de 65 a 70 anos, 30,77% são do sexo masculino e 15,38% correspondem 

ao sexo feminino. Ou seja, um total de 4 homens e 2 mulheres. No segundo grupo, observa-se 

que, entre os idosos de 71 a 76 anos entrevistados, 23,08% são do sexo masculino e 7,69% 

são do sexo feminino. O que corresponde a 3 homens e apenas 1 mulher que se encontram 

nessa faixa etária. Já no terceiro grupo, observa-se que, entre os idosos de 77 a 82 anos 
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entrevistados, 7,69% são do sexo masculino e 15,38% são do sexo feminino, o que equivale a 

apenas 1 homem e 2 mulheres do total de entrevistados. Não foram localizados ou não 

quiseram responder a entrevista, idosos com 83 anos ou mais. 

A figura 1 apresenta uma relação entre o gênero e a idade dos entrevistados: 

 

Figura 1 - Gráfico Gênero x Idade  

Fonte: Dados de pesquisa (2021)  

Alguns idosos ao serem abordados, principalmente as mulheres, não se sentiram confortáveis 

em responder à entrevista, pois tinham receio de passar informações e perderem o benefício 

ou ainda, temendo serem vítimas de algum tipo de “golpe”. 

A figura 2 apresenta o nível de escolaridade dos entrevistados: 

 

Figura 2 - Gráfico Escolaridade 

Fonte: Dados de pesquisa (2021)  
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A maioria das pessoas entrevistadas, não concluíram a educação escolar básica brasileira, 

apenas dois concluíram o ensino médio, um concluiu o ensino fundamental, cinco possuem o 

ensino fundamental incompleto e cinco nunca foram à escola, pois começaram a trabalhar na 

tenra idade, o que os impediu de estudar, pela necessidade de trabalhar para colaborar com a 

renda familiar, ou porque era difícil o acesso à escola. A baixa escolaridade pode ser 

explicada pelo fato de que não havia legislações vigentes que amparassem e protegessem as 

crianças como portadoras de direitos, contexto alterado somente no ano de 1990, com a 

implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Segundo um estudo realizado 

pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) em 2015, concluiu-se que o trabalho 

infantil contribui duplamente para a evasão escolar: as crianças deixam de estudar para 

trabalhar e, como o trabalho prejudica o desempenho acadêmico, o aluno com defasagem 

deixa a escola mais facilmente.  A figura 3 apresenta a composição familiar dos entrevistados: 

 

Figura 3 - Gráfico Composição Familiar 

Fonte: Dados de pesquisa (2021)  

Todos os idosos entrevistados possuem o BPC como a única fonte de renda familiar. Apesar 

de não possuírem grande número de familiares (a maior família era composta por 4 

integrantes), o benefício é destinado, em sua maioria, para o consumo relacionado à saúde e 

alimentação, proporcionando-lhes o mínimo para sua subsistência. Constatou-se que um 

pouco menos da metade dos entrevistados, atualmente residem com os filhos, pela 

necessidade de prestar algum auxílio financeiro a estes. Geralmente, esses idosos possuem 

residência própria, adquiridas por meio de programas sociais relacionados a habitação e 
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moradia, além da renda proveniente do BPC-88. Todos os participantes que informaram 

morar sozinhos, foram casados e atualmente são viúvos. Porém, possuem filhos ou algum 

parente que residem próximo e possuem vínculo familiar fortalecido, sendo participativos em 

suas vidas. A figura 4 apresenta o tempo de contribuição com carteira assinada dos 

entrevistados: 

 

Figura 4 - Gráfico Tempo de CTPS 

Fonte: Dados de pesquisa (2021)  

A figura acima, demonstra que, do total de entrevistados, mais da metade nunca estiveram no 

mercado formal de trabalho. E que, aproximadamente, 39% dos sujeitos trabalharam de 

carteira assinada, porém não obtiveram o tempo necessário, que atualmente corresponde ao 

coeficiente mínimo de 15 anos de contribuição com o sistema previdenciário, regido por meio 

do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Dessa forma, tendo que recorrerem ao 

benefício assistencial para garantir sua fonte de renda na velhice. Ainda sobre tempo de 

contribuição, o gráfico a seguir demonstra que, os entrevistados trabalhavam de forma 

autônoma ou cuidavam da casa e da família, porém alguns sem o conhecimento de que 

precisariam recolher um percentual mínimo sobre o salário-mínimo vigente, como trabalhador 

autônomo obrigatório ou facultativo. Já outros não tinham, sequer, condições financeiras para 

garantir o mínimo da dignidade da pessoa humana, quanto mais dispor de valores para sua 

devida contribuição. A figura 5 apresenta o tempo de contribuição como autônomo dos 

entrevistados: 



13 
 

 

Figura 5 - Tempo contribuição autônomo 

Fonte: Dados de pesquisa (2021)  

Em complemento as análises anteriores, questionou-se aos entrevistados sobre qual a 

principal atividade desenvolvida durante suas vidas produtivas, sendo que, em torno da 

metade das respostas obtidas, apontaram como prevalecente o desempenho laboral no setor 

agrícola. Em segundo lugar, constatou-se o setor de obras como fonte de renda. 

Apreende-se a partir do que afirma Salvo (2000) que a informalidade relacionada à atividade 

rural se dá pelo modo como este trabalho é realizado, na maioria das vezes, de forma 

autônoma, em pequenas propriedades, utilizando mão de obra familiar, produzindo para a sua 

subsistência, sem relação empregatícia, sem registro em carteira profissional de trabalho. 

Faleiros (2007) salienta que os trabalhadores rurais, em sua maioria sem condição salarial e 

por pressão dos latifundiários, permaneceram excluídos do sistema estatal de previdência até a 

década de 1970, e que apenas em 6 de novembro de 1975 os empregados rurais foram 

incluídos no regime previdenciário. As falas demonstraram a pouca idade em que iniciaram os 

trabalhos, por necessidade para complementar a renda familiar, impedindo-lhes, de certa 

forma, o direito a educação, fato comum em crianças e adolescentes inseridos no trabalho 

informal. Comparando dados da pesquisa, pode-se verificar que apenas 1 (um) trabalhador da 

área rural concluiu o ensino médio, 4 (quatro) não concluíram o ensino fundamental e 2 

(dois), sequer, tiveram acesso à escola alguma vez na vida. A figura 6 apresenta as principais 

atividades exercidas durante a vida laboral dos entrevistados: 
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Figura 6 - Atividade laboral 

Fonte: Dados de pesquisa (2021)  

Na entrevista, foi questionado se em algum momento da vida laboral desses idosos, houve a 

interrupção das suas atividades remuneradas ou a falta de acesso ao mercado de trabalho, 

devido a necessidade de dedicar-se aos cuidados com os filhos e serviços domésticos. Foi 

constatado que, entre os entrevistados do sexo feminino, em sua totalidade apresentaram a 

necessidade de priorizar o lar e a educação e cuidados com os filhos. Entre os entrevistados do 

sexo masculino, constatou-se que nenhum deles precisou abdicar da sua profissão para esse 

devido fim, compondo o total de 62% dos entrevistados, com resposta negativa. A figura 7 

apresenta quantas pessoas deixaram de trabalhar para dedicar-se aos cuidados com a família e 

o lar: 
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Figura 7 – Cuidados com a família e o lar 

Fonte: Dados de pesquisa (2021)  

5. CONCLUSÃO  

O presente estudo exemplifica o típico problema social que acomete uma grande parcela da 

classe de trabalhadores dos quais atuam ou atuaram na informalidade do exercício de suas 

atribuições laborais. Como consequência, em momentos diferentes, deixaram de contribuir 

para o sistema previdenciário, considerando que o pagamento da parcela que permite a futura 

assistência, comprometia a renda familiar no âmbito de despesas básicas. Essa pausa na 

contribuição faz com que o trabalhador perca a qualidade de segurado, não contemplando o 

tempo mínimo de carência para a concessão da aposentadoria por idade. Outro fator que 

contribui para que o trabalhador não realize a aposentadoria convencional está condicionado a 

falta de comprovação que se faz necessária nos casos de trabalhadores rurais. Medidas de 

endurecimento da promoção de concessão da aposentadoria pelo INSS dificultam a 

confirmação desse período pelo idoso, uma vez que há necessidade do próprio requerente 

reunir provas documentais acerca do período mínimo considerado para o trabalho no campo.   

Programas como o BPC atuam para reduzir o prejuízo social no amparo da população que não 

pode prover seu sustento, no entanto a concessão está atrelada a requisitos mínimos previstos 

em Leis, tais como a comprovação de renda familiar menor do que um quarto do salário-

mínimo, e nos casos do beneficiário idoso, possuir a idade mínima de 65 anos. Mas o fato de 

estar apoiado pelos critérios não garantem ao idoso a qualificação de aposentado, mas sim de 

beneficiário da prestação continuada que tem o objetivo de superar uma vulnerabilidade 
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temporária. Houve uma dificuldade na pesquisa em relação a alguns idosos, que ao serem 

abordados não se sentiram confortáveis em responder à entrevista, pois tinham receio de 

passar informações e perderem o benefício ou ainda, temendo serem vítimas de algum tipo de 

“golpe”. Todas as pesquisas realizadas limitaram-se a um bairro específico da região Oeste de 

Foz do Iguaçu. Uma questão para pesquisa futura, seriam entrevistas sobre o histórico 

profissional dos idosos beneficiários do BPC em demais bairros e comunidades da região que 

é referenciada pelo CRAS Oeste.  
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