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REPRESENTAÇDES E PRÃTICAS D E  CONSUMO NO MEIO RURAL 

RESUMO 

Maria Elisa de Paula Eduardo Garavello 

Orientadora: Maria Ignez Guerra Molina 

Inicialmente inspirado em proposições sociolõgicas sobre 

relações cidade-campo e condições de existência da população rural, e! 

te trabalho relata uma pesquisa empirica que demonstra a importância 

do estudo dos sistemas simbôlicos para a compreensao da coerência en

tre as prãticas e representações daquela população, 

Utilizando o conceito de 11habitus 11 desenvolvido por BOU� 

DIEU (1972) pretendeu-se mostrar que as representações sociais interfe

rem nas prãticas resultantes das condições materiais de existência da 

população rural orientando-as e estabelecendo a direção que assümem. 

Nessa proposta de trabalho encontrava-se implicita a ideia de que a co.!!_ 

juntura econômica, por si sõ, não ê suficiente para explicar a adoção 

de determinadas práticas de um grupo social. t necessãrio considerar 

tambem os motivos formulados ao nivel das representações. 
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A metodologia utilizada baseou-se na técnica de entre

vista gravada, com roteiro bãsico mas não limitante. Foram entrevista

das 74 mães de familia, que forneceram informações sobre: as práticas 

referentes i obtenção dos bens materiais e simb5licos necessirios i so

brevivência da unidade familiar e as representações que essas famílias 

têm de suas condições de vida e de suas relações com o meio urbano. 

Verificou-se que as representações.da condição atual de 

existência dos individues rurais em seu contato cotidiano com o estilo 

de vida urbano são assimiladas ãs representações jã existentes da cul

tura 11 rustica 11 desse meio, e as prãticas dessa população estão de acor

do com as representações resultantes. 

As novas prãticas de consumo adotadas pelas familias ru

rais evidenciam uma busca de igualdade e integração ao meio social ur

bano, que ê percebido como detentor de prestigio e poder. 



SUMMARY 

REPRESENTATION AND CONSUMPTION PRACTICES 

AMONG R URAL PEOPLE 

vii 

Maria Elisa de Paula Eduardo Garavello 

Adviser: Maria Ignez Guerra Molina 

This work was inspired on sociological propositions about 

the relationships between town and country populations, as well as 

about the living conditions among rural people. Its main merit was to 

show the usefulness of studying symbolic systems for the comprehension 

of existing consistency between practices and representations of such 

people. 

Through the 11habitus 11 concept developed by BOURDIEU 

(1972), it was intended to show that social representations do interfere 

in practices resulting from material conditions of life. This was 

observed among rural populations. Those practices are directed by their 

representations. The research project, from its start, supposed that 

economic factors are not in themselves enough to explain the adoption 

of certain practices by any social group. Its motivation, as interpreted 

at the representation level, should be taken into account. 
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The method emp1oyed was based on the techni que of recorded 

interview with no limiting pilot instructions. 74 housewifes were 

interviewed, and gave information about: practices used to obtain 

material and symbolic goods needed for the family unity subsistence; 

and the representations they have about their liv1ng conditions, as 

well as about their relationships with urba� life. 

Results showed that representations rural people have 

about their living conditions are assimilated to those previously 

existing in the 11rustic 11 culture. There is consistency between rural 

people's practices and the resulting representations. 

New consumption practices adopted by rural families 

show they 100.k for beeing similar and integrating to urban people, 

whom are perceived as prestige and power holders. 
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2. CONDIÇÕES MATERIAIS DE EXISTtNCIA

O estudo do modo de vida da população rural na sua rela

ção com o meio ambiente fisico, sõcio-econõmico e cultural pode ser efe

tuado, tomando-se como ponto de referência, a familia, Esta ê a unidade 

social mais estreitamente relacionada com a sobrevivência e o bem estar 

humano, procurando satisfazer as necessidades bâsicas de seus membros, 

através da reprodução, criação e transformação de produtos, bens e ser

viços. Alem disso, a familia tem o papel de fornecer as condições ne

cessãrias ao desenvolvimento do potencial humano, prestando serviços nao 

produtivos mas voltados para a realização de fins de interesse social. 

Segundo CEBOTA REV (1979),na sociedade latino-americana a-

tual alguns setores privados ou publicas têm condições de concretizar 

com maior eficiência a produção de bens,ou a prestação de alguns servi

ços como a saude e a educação. Entretanto, outros bens e serviços nao es 

pecializados como o cuidado de crianças e de velhos, por exemplo, ou de 

carãter continuo e repetitivo como alimentação, higiene pessoal, ves

tuãrio, podem ser realizados mais satisfatoriamente na esfera domêstica, 
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confundir a agricultura de subsistência com autoconsumo. Ao mesmo tem

po em que envolve um excedente destinado ao mercado ela não implica em 

completo auto-abastecimento 11
• 

Todas estas caracteristicas permitem unificar uma grande 

variedade de tipos de pequenos produtores (pequenos proprietãrios, par

ceiros, arrendatãrios, posseiros) em uma mesma categoria de análise, que 

o autor denomina de camponeses. Outra caracteristica que identifica esse

grupo e a de utilizar a mão de obra de assalariados temporãrios durante 

a colheita, para conseguir a reprodução de sua unidade produtiva. 

Em trabalho posterior SILVA (1980, p.61-63), retoma al

guns destes pontos, chamando o pequeno produtor de 1
1novo camponês 11 e es

clarece que este 11pode ter em comum com o 'antigo camponês' apenas a 

forma, seja porque organiza o trabalho em base familiar, seja porque tem 

a posse imediata dos meios de produção,ou de pelo menos, parte deles" e 

a seguir explica: "Na verdade, a •recriação' desses novos camponeses 

nao e mais reprodução de produtores mercantis independentes, mas sim a 

reprodução do prÕprio capital. Vale dizer, essa 'recriação' se dâ com 

a crescente perda da 'autonomia anterior do camponês• no prõprio proces

so de produção que passa a ser agora prescrito - inclusive do ponto de 

vista técnico - pelo capital que o subordina e se lhe apresenta como uma 

relação social hegemônica 11

• 

As colocações anteriores justificam a posição assumida 

no presente trabalho. Assim, considera-se que tendo inicialmente uma 

caracteristica de produção para o consumo e venda do excedente, a unida

de produtiva familiar, sob as novas condições t tem necessidade crescente 
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comercialização dos produtos agrícolas. ANTONIO CÃNDIDO (1964, p.130) 

argumenta que 11a formação de preços para os produtos agrícolas produzi

dos em pequena escala obedece a fatores diferentes e muito mais variã

veis (na presente conjuntura) do que aqueles mais constantes que regem a 

formação de preços dos produtos indust.riais 11
• 

Os fatores que influem nas condições de mercado.dos pro

dutos são as variações climãticas (seca, chuva excessiva, geada, etc.),a 

presença dos intermediários que reduzem o preço de compra para obterem 

lucro na venda, falta de condições de estocagem, o que força o produtor 

a vender sua produção em qualquer tempo, sem condições de negociar pre

ço. 

Entre as adaptações feitas pelas famílias para enfrentar 

o desequilíbrio, ANTONIO C'ANDIOO {1964) cita a elaboração de um esboço

de orçamento que permita a_previsão de receitas e despesas, e uma profu.!!_ 

da alteração no ritmo de trabalho. 

A esse respeito, SILVA ( 1978) afirma que para manter as 

condições de produção, o pequeno produtor muitas vezes tem que recorrer 

a um baixo consumo e ao mesmo tempo aumentar a jornada de trabalho, a1êm 

de usar a mão de obra gratuita de sua familia e ate das crianças. 

Uma possível consequência dessa situação e que, se as mu

lheres se veem impelidas a se ocupar mais tempo na agricultura, o que 

resta da pequena industria e manipulação domestica fica prejudicado, le

vando ã necessidade de comprar o que antes era produzido. Como exemplo, 

ANTONIO CÃNDIDO (1964, p.143) cita o arroz, que, sendo anteriormente 
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motivacionais que elas produzem e que tendem a reproduzi-las. 

BORDIEU (1972, p.180) propõe que o 11habitus 11
, "integran

do todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma ma

triz de percepções, apreciações e ações e torna possível a realização 

de tarefas infinitamente diferenciadas, graças ãs transferências analõ

gicas de esquemas que permitem resolver os problemas da mesma forma( ••• )� 

Na formação dessa matriz de percepções, apreciações e ações, o processo 

de socialização desempenha papel primordial, através da primeira inculca 

ção familiar, do sistema de ensino e posteriormente dos meios de comuni

cação de massa. As primeiras experiências servem de base para as suces

sivas reestruturações que sofre o 1
1 habitus 11 em vista das novas experiên

cias ocorrentes em toda a trajetõria social dos indivíduos. Para o au

tor, tais sistemas de disposições durãveis são incorporados a partir de 

um tipo determinado de condições de existência e engendram as aspirações 

e prãticas compatíveis com essas condições objetivas e de certa forma 

adaptadas a elas. 

Resulta dai que a avaliação subjetiva das oportunidades 

de êxito de uma determinada ação fazem interferir todo um corpo de conh!_ 

cimentos que determina as condutas adequadas ã situação, Desse modo, o 

autor evidencia a existência de uma concordância estreita entre as pro

babilidades objetivas dos indivíduos, e as suas aspirações ou motivações 

subjetivas, levando-os a desejar apenas aquilo que podem alcançar, Esta 

e, pois, uma consequência da 11dialitica da interioridade e da exteriori

dade". 
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Outro aspecto analisado pelo autor e que sendo os indi

vidues produtos das mesmas condições objetivas, são portadores do mesmo 

11habitus 11 e, portanto, este deve ser considerado como 1
1habitus de clas

se", uma vez que se trata de um sistema de disposições comum a todos os 

produtos das mesmas estruturas. Melhor explicando, pode .. se dizer que as 

prãticas dos membros de um mesmo grupo ou de uma mesma classe* são do

tadas de um sentido unitãrio e sistemãtico. Este transcende as inten� 

ções e projetos individuais, porque são o produto de disposições gera

das a partir da interiorização das mesmas estruturas, ou seja, das ba

ses econômicas de uma determinada formação social. 

Considera BORDIEU (1972, p.188) que sendo o 11habitus 11

11um sistema subjetivo mas não individual de estruturas interiorizadas,

esquemas de percepção, de concepção e ação que são comuns a todos os 

membros .do mesmo grupo ou da mesma classe, e constituinte da condição de 

toda objetivação e toda apercepção, fundamenta-se pois, o acordo obje

tivo das prãticas e a unicidade de visão de mundo sobre o carãter impe_! 

soal e a substituição perfeita das prãticas e visões singulares1 1

• 

Nesse sentido o aut0r considera o 11habitus 11 como o funda 

mento mais sõlido da interação dos grupos e das classes. 

Por outro lado, na medida em que as prãticas são adapta

das ãs estruturas, elas tendem a reproduzi-las, reproduzindo as condi

ções de existência material e as relações de classe. Nesse caso, a cul

tura assume a função ideolõgica de legitimar uma ordem social arbitrã .. 

ria que justifica o sistema de dominação vigente. 

* Na tentativa de preservar a validade da teoria para todos os tipos de
soei edade, o autor utiliza sempre os tennos II grupos II e II e lasses II como
sinônimos. Neste trabalho serã adotado tambêmo termo 1

1camada11 evitando
as conotáções especificas que cada um deles isoladamente pode assumir,
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BOROIEU (1974) desenvolve uma anãlise a esse respeito to

mando como ponto de referência o fato de que o d�senvolvimento do capi

talismo baseia-se numa complexa divisão do trabalho, a que _cor.responde 

uma sociedade de classes, cujas posições relativas são condicionadas ã 

forma pela qual o produto do trabalho e repartido de maneira desigual.BÊ. 

seia-se tambêm na concepção de que, no âmbito cultural, os símbolos cons 

tituem sinais que estabelecem o espaço em que se movem os diversos gru

pos e classes que integram a estrutura social. Dessa forma, o autor 

reconhece na ordem social não apenas uma distribuição e utilização de

sigual de bens materiàts,que corresponde a uma ordem econômica, mas tam-

• bem distinções simbÕlicas baseadas em um sistema de relações de produção

e consumo de bens simbÕlicos, Assim, estabelece uma distinção entre mer

cado de bens materiais e mercado de bens simbÕlicos, ao nivel cultural.

Esse mercado. e de certo modo manipulado pelos grupos dominantes, que

dessa forma controlam os significados culturais e a sua relevância so

cial, estabelecendo os meios de legitimação do poder que detêm.

Nessa relação entre grupos, os bens materiais revestem-se, 

pois, de significados, e são utilizados para legitimar a hierarquia so

cial resultante das condições materiais de existência. 

Entretanto, existe uma interpenetração dos individuas de 

diferentes classes sociais e estes se envolvem em relações simbÕlicas com 

os individues de grupos que não o seu prÕprio. Existe sempre uma tenta

tiva por parte dos individues, de apreender o significado dos bens pos

suidos pelos individuos pertencentes a classes hierarquicamente superio

res, incorporando, na medida do possivel, o seu modo de utilização. 
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prãticas resultantes das condiçõês materiais de existência dos indivt

duos rurais, orientando-as e estabelecendo a direção que assumem. 

Nessa proposta de trabalho encontra-se implícita a ideia 

de que a conjuntura econõmica,por si sã, não e suficiente para explicar 

a adoção de determinadas prãticas por um grupo social. t necessãrio con 

siderar tambem, os motivos formulados ao ntvel das representações. 

Privilegiar o campo simbÕlico numa anãlise deste tipo nao 

significa reduzir a importância da esfera econômica no processo de for

mação da conduta mas,no dizer de BORDIEU (1974, p.25) "significa optar 

por acentuar explicitamente( ... ) um perfil da realidade social que mui

tas vezes passa despercebido, ou então, quando percebido quase nunca apa 

rece enquanto tal". 

Portanto, são objetivos do presente trabalho: 

- Analisar a adoção de determinadas prãticas referentes

i obtenção de bens materiais e simbÕlicos, relacionados

is necessidades bãsicas de um grupo de familias do meio

rural.

- Identificar as representações que essas famílias têm de

suas condições de vida e de suas relações com a cidade.

- Analisar a coerência entre as prãticas e representações

dessa camada da população rural.

- Evidenciar, através dos aspectos observados, os meca

nismos de dominação imanentes ã relação cidade-campo.
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de se mudar apen·as a ordem de algumas questões, para um melhor encadea

mento das respostas obtidas. 

Tanto nesta fase como na posterior, a coleta de dados pro

priamente dita, observou-se que, apôs a apresentação do tema, grande 

parte dos entrevistados respondia espontaneamente ã maioria das ques

tões que constavam do roteiro, o que comprovou a sua eficiência para a 

obtenção das informações desejadas. Este fato evitou uma interfe.rência 

excessiva por parte do pesquisador, afastando portanto, o inconvenien

te apontado por QUEIROZ (1981) para esse tipo de técnica. A autora ar

gumenta que a pesquisa com roteiro tem origem nas preocupações do pes

quisador, que as impõe ao infonnante e este tem que se confonnar com 

responder perguntas orientadas por motivações que não são as suas. Evi

tou-se a rigidez do roteiro, procurando-se obter o mãximo de infonna

çoes espontâneas. 

Apesar disso, não se conseguiu evitar a dificuldade que as 

pessoas tinham de verbalizar sua experiência de vida. Ainda que o te

ma exposto fizesse parte de seu prõprio cotidiano, percebia-se que para 

elas era um tipo de questionamento que jamais chegaram a formular. Es

te problema jã havia sido encontrado por SIGAUD (1971) que, por esse mE_ 

tivo considerou a pesquisa como sendo uma 11violência relativa11 aos indi

víduos. 

O uso do gravador, para �egistro das infonnações nao cons-

tituiu problema. Apõs ser explicado que serviria apenas para nao se 

perder informações úteis, e para economia de tempo, o informante nao 

opunha restrições a sua utilização. 
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Considerando-se que tradicionalmente as prãticas em est_!! 

do tem estado, sobretudo, a cargo das mulheres no grupo domestico, re

solveu-se entrevistã-las de preferência. Algumas entrevistas receberam 

a participação do marido e filho�. 

Sendo o objeto de estudo a representação social que os 

indivíduos têm de suas condições de vida, o que se procurava apreender 

era o consenso do grupo a esse respeito, e portanto, o sexo ou papel 

social dos informantes, não deveria oferecer limitações ã pesquisa. Ta!!! 

bem por esse motivo, as diferenças individuais de idade, local de nasc_i 

mento, origem êtnica, escolaridade, não foram consideradas relevantes 

neste trabalho. Da mesma torma, não se julgou necessãrio. caracterizar, 

na anãlise dos resultados, os entrevistados cujos depoimentos -foram 

citados. 

As entrevistas tiveram uma duração de 15 a 50 minutos, 

conforme a prolixidade das entrevistas (ou de seus maridos) e foram 

realizadas no periodo de janeiro a março de 1980. 
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que o objetivo do grupo ê a sobrevivência, a sua constituição estã vin

culada ãs possibilidades de acesso ã terra e a insumos , portanto, ao 

rendimento que o trabalho comum pode propiciar. 

Todas as familia$ entrevistadas têm acesso ã terra para 

produzir gêneros agricolas, com base na mão de obra de seus membros. En 

tretanto existe uma grande complexidade e multiplicidade de formas de 

posse da terra. A maioria (72%) ê proprietãria de pelo menos uma gl! 

ba, mas ocorrem casos de arrendamento (27,9%) no sistema de terça, par

ceria ou à conjugação dessas formas na tenência da terra. 

As ãreas ocupadas pelas unidades familiares têm dimensão 

variada, sendo mais frequentes (38,2%) as de 10 a 19 alqueires, nem se_!!! 

pre contiguas. Também ocorrem com certa frequência as propriedades en

tre 20 e 29 alqueires (19%) e de 30 a 39 alqueires (16%). Hã também 

algumas menores e outras de maior dimensão, ocupadas pelas famili.as:maio 

res. 

A produção e voltada para o comercio , predominando a ex

ploração do algodão (66,2%), milho (51 ,4%), soja (29 ,4%)amendoim(23,5%), 

arroz (25%) e (em menor quantidade) cafê (13,2%) e cana (11 ,7%). Para o 

consumo domestico ou para o 11gasto 11 (no dizer das pessoas entrevista

das), são frequentes o plantio de arroz (60 ,2%) e milho (58 , 8%) (nor-

malmente utilizado para as criações de porco e galinha), aparecendo 

também, com menor frequência o cultivo de feijão (16,2%) mandioca(20,5%), 

batata (13,2%), verduras e hortaliças. 
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"Precisa a roça fazer um bom ano, a gente vender bem, 

dã para pagar tudo o que deve e sobra um dinheirinho, 

assim, ja ê o que basta. Se faz um bom ano e dã para 

pagar as dividas, a gente sabe que não vai faltar na-

da ••• 
11• 

Na medida em que as condições de mercado tanto para com

pra dos insumos e mãquinas agricolas, como para venda dos produtos são 

reguladas pela produção capitalista dominante, a condição de vida. das 

famílias dos pequenos produtores rurais ê mantida a níveis mínimos, con 

forme MARTINS (1975), mencionado no capitulo II. Essa situação é per

cebida pelos habitantes rurais. Comentãrios como: 

11faz dar" 

11para vi ver dã, para o futuro ê que nao dã 11

"se não economiza passa vergonha" 

"para viver dã, se um dia cai doente ê que não dã 11

"se tem compra, se não tem fica sem 11

demonstram o grau de restrição econômica em que se encontram, e a uti

lização da renda apenas para o estritamente essencial do cotidiano. Não 

vêem possibilidade de fazer qualquer reserva para uma eventualidade, co 

mo uma doença, a velhice, um extraordinãrio. 

Consideram que, entre as necessidades bãsicas, a alimen-

tação ê a que pode ser melhor satisfeita. Isto ê explicãvel,pois por 

menor que seja a produção para o consumo, a criação de porcos e gali-

nhas, os ovos, algumas frutas, legumes ou verduras garantem uma refei-

ção sadia, com pouco custo. 
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Ainda assim, hã alimentos que não são produzidos no lo

cal como açúcar, café, sal, farinha, carne de vaca, cebola e, muitas 

vezes, o feijão e arroz, alem dos. industrializados como laticí

nios e latarias em geral. Nesses casos a renda torna-se deficiente. Al 

gum descontentamento se manifesta em comentários como: "precisa ser 

regradinha, nada de bom, simples11 ou "fome a gente não passa 11 e "não 

come de rico 11

• Esta situação e agravada no caso dos arrendatãrfos, cujos 

patrões estipulam no contrato a obrigatoriedade de desenvolver apenas 

determinada cultura, não permitindo outro cultivo. 

"Comer, mais ou menos. Poderia melhorar, oh! quer di

zer que o arroz, o feijão, e tudo comprado. Se a gente 

coia aqui, então o dinheiro que compra, podia ser para 

uma carne a mais, ou ovtra coisa mais, e não pode, tem 

que dividir 11
• 

Com relação ao vestuãrio, as familias consideram que 11e� 

tã bom, dã 11

• Entretanto a sua aquisição ê subordinada ãs outras des

pesas. 

"Roupa, vai na loja e faz aquela comprinha. Eles dão a

quela quantia, que vê que não faz falta aquele dinhei

rinho para segurar para uma doença, assim, para comprar 

uma coisa, domingo uma carne, ele dã aquele tantinho. 

A gente vai lã e compra aquele tanto. Quando acabou a

quele tanto do dinheiro, jã não dã mais 11
• 

Vãrias entrevistadas consideram limitado o numero de pe

ças no seu guarda-roupa. 
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tomadas com respeito ao local de aquisição dos produtos, forma de paga

mento, frequência de compra, e o tipo de bem desejado, são de algum mo

do baseados nas caracteristicas do modo de produção. 

Na medida em que as prãticas de consumo são viabilizadas 

a partir do que sobra da produção, elas ficam normalmente submetidas ao 

chefe da familia (seja o pai ou o filho mais velho) que controla a pro

dução e as despesas bãsicas. tele quem decide sobre o que fazer com 

a renda familiar, e isto ê tacitamente aceito pelos outros membros do 

grupo, pois 11ele sabe melhor se precisa comprar alguma coisa para a la

voura". 

Outro aspecto nesse processo de decisão ê que "não sobra 

dinheiro quase para decidir" ou "quando recebe jã tem onde colocar" ,As

sim, apenas em determinadas ocasiões !) na compra de algo especial para 

a casa ou para a familia, e que as outras pessoas que a compõem parti

cipam das decisões. 

Em virtude da produção ser anual, a disponibilidade da 

renda limita-se ã êpoca da venda do produto, apõs a colheita. t nesse 

periodo que são saldadas as dividas contraidas com a produção, e se es

tipula o montante para as despesas domesticas. Este e o motivo apre

sentado pela grande maioria das familias estudadas de utilizar o paga

mento ã vista,em detrimento do sistema de crediãrio em suas compras. 

11 Aqui na roça a gente tem dinheiro de ano em ano. Se a

gente vai comprar ã prestação, a gente não sabe se vai 

dar para pagar todo mês. Então a gente faz um balanço: 
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11 0 sitio e mais tranqui 1 o, mais sossegado. Na cidade e

uma vida mais cativa, todo dia não pode perder hora,pe!:_ 

der dia, aqui não. Nessa parte, aqui tem um tempo que 

trabalha apertado e tem um tempo que folga. Aqui nos 

somos terceiros, somos donos de nõs, nõs fazemos o que 

quer no serviço, agora lã é empregado, e mandado". 

A grande maioria (88,2%) sustenta que quem mora na cida

de tem mais conforto, apesar de que vãrias das pessoas entrevistadas co,!!_ 

dicionam esse conforto ã situação financeira das familias. 

Merece destaque o fato de vãrias das entrevistadas que 

consideraram ter mais conforto a vida da cidade�quando foram questiona

das sobre o que mudaria se sua familia fosse morar ali, responderam que 

a vida se tornari.a mais dificil, pois os homens não encontrariam empre

go e teriam que continuar trabalhando na roça. A perspectiva de prole

tarização e considerada inclusive por aquelas que são proprietãrias mas 

que associam a mudança para a cidade ãs dificuldades com a produção e 

necessidade de vender suas terras para saldar as dividas assumidas. 

li ( ••• ) tendo uma condição de emprego bom, um emprego bom 

jã acho que é melhor. Na cidade tem mais conforto, de-

pendendo da condição do dinheiro, não e a cidade que 

da conforto. Na cidade tem pedra e casas, ninguém vai 

viver daquilo. Depende da condição de vida, emprego( ... ) 

Se morasse na cidade, depende do que os meninos iam pe

gar para fazer". 
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como um fator importante na seleção da roupa utilizada para o trabalho 

em alguns casos: as peças devem ser de fibra de algodão para poderem 

ser fervidas. Constata-se pois, uma adição parcial e gradual de novas 

prãticas, coexistindo com as mais antigas. 

Segundo considera MICELI (1972, p. 176) esta constata

ção ê plenamente justificãvel, jã que no Brasil, 11em virtude das in

suficiências e do carãter 'disnômico 1 que qualificam o sistema nacio

nal de produção - distribuição - consumo !! determinadas camadas sociais( ••• ) 

estão submetidas apenas em parte ã imposição do aroitrãrio cultu

ral dominante, podendo por esse motivo, assegurar a continuidade da 

matriz de significação que lhes foi incutida pela primeira sociali

zação 11 . 

As diferentes combinações de prãti cas de uma .ou . · outra 

cultura podem ser atribuidas aos vãrios graus de submissão ã cultura 

dominante, decorrente de contatos diversos com ela. Assim, aqueles que 

foram submetidos a um contato maior, como e o caso dos jovens através 

da escolarização, apresentam uma carga maior de aspirações e prãticas 

relativas ao modo de vida urbano, Gomo.podem ilustrar os seguintes de

poimentos: 

"O moço se veste mel hor, e moço, vê, tem essa i 1 usãá11 

• 

11 Pro rapaz ê sempre melhor ( .•. ) a rapaziada Jã viu, ne, 

tem uma roupa, aquela lã jã não tã boa, jã quer outra. 

Tem o dinheiro, vai lã e escolhe da boa vontade deles11
• 
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"Escolhe na base de servir o necessitado e de servir o 

preço que a gente vai pagar. Não vai atrãs de modelo, 

nem de artigo se ê melhor, porque o melhor ê mais ca

ro( ... ). t conforme a precisão, povo na roça nao vai 

atrãs de uso, sabe, tando vestido, tando limpo",., 

"Escolhe pelo preço, mais ... A gente tem que fazer um b! 

lanço pelo preço, porque ãs vezes gosta de um modelo, 

de um tecido diferente, mas ê caro, não dã,., 11 

"Tudo o que diz mais barato, tudo que ê simplinho 11 • 

As roupas são diferenciadas conforme a finalidade: as de 

sair sao usadas apenas para esse fim, do mesmo modo que as de trabalho. 

"Ginãsio ê ginãsio, sair e sair, roça e roça". 

"Para casa e outra, de domingo ê outra, de sair e outra, 

tem para variar". 

Em muitos casos (44,1%) a variação também se dã nas ca

racteristicas da roupa utilizada para cada uso. Quando isto acontece, 

as roupas para o trabalho na roça são confeccionadas em casa, especial

mente para essa finalidade, com tecidos resistentes de algodão: brim 

11ranca-toco 11 ( conforme designação dos prõprios sitiantes) e mescla ou xa 

drez para as camisas. As mulheres entrevistadas afirmam que, dadas as 

características do serviço da roça, as roupas necessitam muita lavagem 

e se tornam muito gastas com o uso. Não sendo confeccionadas com teci

dos "fortes", ou "grosseiros", a sua duração e curta, e isto trãs pro

blemas, jã que as compras de reposição desses artigos não podem ser 

constantes. 
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influem no modo de confecção mais utilizado. 

t interessante notar que apesar de 86% das familias pos

suírem mãquina de costura, em apenas 1 ,2% delas as roupas sao costura

das em casa (duas costuram para fora). Em 49% dos casos, as mulheres 

afirmam ter condição de costurar 1
1sõ alguma coisinha 11

• Entre as peças 

feitas em casa pode-se incluir as roupas para o trabalho, alg�m vesti

do 11ligeiro11 e peças para a casa, como guardanapos, aventais, toalhas, 

etc. Talvez o pouco conhecimento de corte e costura, contribua . para 

que apenas as roupas para 11casa 11 e para o serviço sejam feitas na unida 

de domestica, por não exigirem técnica mais àperfe.içoada.� Entretanto, 

a limitação de tempo das mulheres ê tambêm muito citada como motivo pa

ra não se confeccionar roupas em casa. Por outro lado, um fator qµe!não 

deve ser ignorado ê que a facilidade de comprar a roupa feita desestimu 

la a mulher para a execução desse serviço. Isto ê evidente na seguinte 

afinnação: 

11Roupa de todos e variãvel. Se eu tenho de fazer » então 

eu faço. Talvez compra pronta confonne a necessidade 

da gente( •.. ) eu prefiro mais comprar pronta do que 

ter que comprar, ter que chegar em casa, ter que cor

tar, ter que fazer". 

De qualquer modo, segundo as entrevistadas as "roupas m! 

lhores11
, utilizadas para sair, são compradas feitas s pois "comprado fei 

ta eles contenta mais", 11a roupa pronta cai melhor 11
• Assim, fica evi

dente a valorização da roupa comprada feita pelas familias rurais 
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"Se morasse na cidade seria do mesmo jeito porque a gen

te quando vem daquela origem, desde criança, segue na

quele ritmo mesmo, eu acho que ê". 

Confirma-se também nessa afirmação a existência do "ha

bitus", que estrutura as prãticas, não sõ de acordo com as condições de 

existência atuais dos individuas, mas tambêm com suas experiências pas

sadas. A influência da cultura dominante tambêm se faz notar: 

"Se morasse lã, ia vestir diferente porque a gente ve 

mais coisa, vê o que tã mais na moda, comprava mais". 

Assim, prãticas relativas ãs duas representações citadas 

poderão ocorrer conforme o grau de eficiência do 1

1 habitus 11 de origem 

das pessoas, em legitimar sua cultura, ou do grau de exposição delas 

aos meios de comunicação que transmitem os traços da cultura dominante. 
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6. CONCLUS1-\0

. Neste estudo verificou-se que as necessidades geradas P! 

las condições de vida especificas do meio rural requerem soluções de 

consumo div�rsas daquelas do meio urbano. As condições de produção das 

familias de pequenos produtores rurais, assim como o meio fisico em que 

vivem, interferem no equacionamento das necessidades bãsicas e nas es

tratégias que adotam para satisfazê-las. 

Entretanto, as condições de mercado da sociedade mais 

ampla, em que essas familias estão inseridas, não pennitem que a renda 

percebida seja suficiente para viverem alem do padrão mínimo de sobre

vivência traçado por elas. Uma vez que esse padrão ê estabelecido a 

partir do estilo de vida proposto pelo meio urbano, gera um acrêscimo 

de consumo de bens industrializados. Assim, constatou-se que o nivel 

minimo considerado inclui esses bens e não se restringe ã escassez de 

consumo encontrado no modo de vida rudimentar de habitantes rurais em 

épocas anteriores. 









78 

DURHAN, E,R. 1981. Cultura e Ideologia, Folhe,t,im, Folha de São Pau

lo, São Paulo 315:6-7. 

GOLDTHORPE, J.E. 1977. Soc.iologl.a. e. antMpalog,ia .õac,,.i,a,l: uma introdu• 

çao. Rio de Janeiro, Zahar Editores. 

MACEDO, e.e. 1979. A Jte.pJwdu.ç.ã.o da du.lgu.aldade.. São Paulo. Editora 

HUCITEC. 

MARTINS, J.S. 1975. Ca.plia.l,.Umo e. :t1u::uücLonal.Mmo. São Paulo, Livra

ria Pioneira Editora. 

MICELI, S. 1972. A nolie. da. madlunha. São Paulo, Editora Perspectiva 

S.A. 

NOGUEIRA, O. 1962. FamlU.a e Comun,ldade.. Rio de Janeiro, Centro Bra

sileiro de Pesquisas Educacionais. 

OLIVEN, R.G. 1980. l/Jr..bruúzação e mudança -0oe,i.,a1, no BJta-Oil, Petrõpolis, 

Editora Vozes Ltda, 

PEREIRA, L. l971. E.6:t.udo-0 1.,obll..e. o Bna.l>il c.onte.mpoltâ.ne.ó, São Paulo. Li .. 

vraria Pioneira Editora. 

PEREIRA, L. 1976. Urbanização e subdesenvolvimento. ln: Pereira, L. 

org. , Wibruúza.ção e. liu.bdue.nvo.tv.-l.mento, Rio de Janeiro, Zahar Editores. 





80 

SILVA, J.F.G. 1980. A pequena produção e as transformações da agricul

tura brasileira. Cad.Vtno-0 do CEAS. Salvador, set/out., 69:56-67. 

WILLEMS, E. 1961. Urna vila bll.OJ.iileÁÃa. Rio de Janeiro, Difusora Eu

ropeia do Livro. 



81 

A p r N D I e E 
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- Na sua familia e costume comprar a prestação? O que?. Estã p��an

do prestação no momento?

- Precisam comprar alimentosi Quais?

- Compram sabão? De que tipo? Produtos de limpeza?

- Como ê feita a compra das roupas na sua familia? Gompra sõ para

os que precisam ou quando compra, compra para todos? Frequência?

- Como a senhora ou alguêm da sua familia escolhe uma peça de roupa?

- As roupas das crianças, dos jovens, dos homens, das mulheres sao

compradas prontas, mandadas fazer ou feitas em casa?

- Alguêm costura na familia?

- As pessoas de sua familia costumam fazer diferença nas roupas de

trabalhar, sair, passear?

- As roupas de trabalhar são feitas especialmente para o trabalho ou

são aproveitadas as de sair mais velhas?

- t importante a pessoa se vestir bem? Por que?

- Acha que as pessoas da cidade se vestem diferente das pessoas da

roça? Como?

- Se morassem na cidade, as pessoas de sua familia precisariam ves

tir diferente? Por 'que? Como?
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- O que acha da vida na cidade? E diferente do modo de vida da ro

ça? Por que?

- Acha que a vida na cidade e melhor ou pior do que na roça?

- Quem mora na cidade tem mais conforto? Por que? O que a senhora

acha que e conforto?

Se sua fam,lia fosse morar na cidade. a senhora acha que a vida ia

ser diferente? Mudaria alguma coisa? O que? Por que?




