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186 IMPORTÂNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL FRENTE ÀS CONDIÇÕES DE VIDA DA 
AGRICULTURA FAMILIAR EM QUATRO REGIÕES DO RIO GRANDE DO SUL. Evandro 
Pedro Schneider, Maycon Noremberg Schubert, Paulo André Niederle, Catia Grisa, João Armando dos 

Santos, Nádia Velleda Caldas, Flavio Sacco dos Anjos (orient.) (UFPel). 
Este trabalho se insere no contexto de uma pesquisa ampla, desenvolvida sob a égide de uma investigação financiada 
pelo CNPq intitulada "Agricultura Familiar, Desenvolvimento Local e Pluriatividade: a emergência de uma nova 
ruralidade no Rio Grande do Sul", e conduzida por pesquisadores do Departamento de Ciências Sociais Agrárias da 
UFPel e do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural de UFRGS. Através da metodologia proposta 
por Kageyama & Hoffman (2000), analisou-se as condições de vida das famílias com base no uso de fontes 
secundárias e, particularmente, por meio da criação de um indicador de referência (Índice do Nível de Vida) 
elaborado a partir do levantamento da posse de bens de consumo durável e do acesso às condições de vida (energia 
elétrica, água encanada, habitação, etc.). O estudo mostrou que Salvador das Missões apresenta o mais elevado 
Índice de Nível de Vida (INIV), no qual 91, 38% dos 58 estabelecimentos investigados, apresenta-se um INIV 
superior a 0, 7. No extremo oposto, Três Palmeiras revelou o mais baixo INIV entre as localidades examinadas, haja 
vista que apenas 62, 71% dos 59 estabelecimentos estudados, apresentam um INIV superior a 0, 7. Examinando o 
mesmo indicador do ponto de vista das unidades familiares que contam com aposentados e/ou pensionistas em seu 
seio e naquelas em que isso não ocorre. No primeiro grupo 80, 41% dos casos possuem um INIV superior a 0, 7, ao 
passo que no segundo tipo o dado mostra-se mais baixo (73, 33% dos casos). Indicando que os estabelecimentos com 
aposentados/pensionistas são mais consolidados em termos das condições materiais, reforçando a tese do caráter 
redistributivo da previdência social rural num contexto em que as rendas agrárias, como indicam outros estudos, 
experimentam flagrante declínio. 
 

 

 
 


