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EIXO TEMÁTICO 9 | QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA/ETNIA E GERAÇÃO

 

VELHICE, CUIDADO E CUIDADORA: desmistificações necessárias e 
urgentes 

 
OLD AGE, CARE AND CAREGIVERS: necessary and urgent demystifications 

 
Adriana de Oliveira Alcântara1 

 
RESUMO 
O artigo é um recorte do projeto de pós-doutorado em construção, cujo 
objetivo é analisar as configurações das políticas públicas relacionadas 
ao cuidado da população idosa na Argentina, Uruguai e Brasil, primeiro, 
segundo e quarto lugares, respectivamente, em número de velhos. O 
pressuposto central deste estudo é que, somos seres de cuidado, da 
infância à velhice e, sendo assim, o valor da vida não muda em função 
da dimensão cronológica. Daí a urgência da construção de uma cultura 
do cuidado numa perspectiva intergeracional e, sobretudo, garantida 
pelo Estado. Urge também refletir que a sociedade se transformou, mas, 
o imaginário coletivo preserva representações de um tempo 
inconciliável com a contemporaneidade, a exemplo do cuidado ser 
atribuído como função nata da mulher. Logo, é de interesse nesta 
pesquisa, rever tal determinismo biológico e identificar em que esses 
países se assemelham e se distanciam nas relações de cuidado nas suas 
mais diversas expressões. 
 

Palavras-chave: Velhice; Cuidado; Relações Sociais de Sexo; Políticas 

Públicas. 

 

ABSTRACT 
The article is an excerpt from the postdoctoral project under 
construction, whose objective is to analyze the configurations of public 
policies related to the care of the elderly population in Argentina, 
Uruguay and Brazil, in first, second and fourth places, respectively, in 
number of elderly people. The central assumption of this study is that, 
we are beings of care, from childhood to old age and, therefore, the 
value of life does not change depending on the chronological dimension. 
Hence the urgency of building a culture of care from an 
intergenerational perspective and, above all, guaranteed by the State. It 
is also important to reflect that society has changed, but the collective 

 
1 Pesquisadora sênior (CNPq) no Núcleo de Pesquisa sobre Estado e Políticas Públicas, da Universidade Federal do 
Piauí (UFPI), sob supervisão da Professora Dra. Solange Maria Teixeira / alcantara2002@yahoo.com.br. 
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imagination preserves representations of a time that cannot be 
reconciled with contemporaneity, such as care being attributed as a 
woman's innate function. Therefore, it is of interest in this research to 
review such biological determinism and identify how these countries are 
similar and far apart in the relationships of care in its most diverse 
expressions. 

 
Keywords: Old age. Care. Social Relationships of Sex. Public Policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano é um ser de cuidado, mais ainda, sua 
essência se encontra no cuidado. Colocar cuidado em 
tudo o que projeta e faz, eis a característica singular do ser 
humano. 

 
LEONARDO BOFF 

 

Com o suporte da epígrafe, partimos do entendimento de que o cuidado nos constitui 

durante todo o curso de vida, evidenciando, pois, uma interdependência, mais em uns 

momentos do que em outros, embora, nem sempre percebemos que não somos 

absolutamente independentes.  

Lehner (2019) ao citar Molinier (2012), apresenta a mesma interpretação ao discorrer 

que partilhamos a condição de dependência, de maneira que não só somos provedores, mas 

também receptores. Dependemos, por exemplo, da natureza para existirmos 

(ecodependentes), o que nos mostra como o cuidado recobre tantas dimensões. 

Outra desconstrução não menos importante a assinalar, se volta à urgência de 

descaracterizar o trabalho do cuidado como uma atividade exclusiva da mulher. Por isto que no 

título do presente artigo preferimos usar o termo cuidadora, tendo em vista a pretensa 

naturalização, somada à universalização da responsabilidade do cuidado pelas esposas, filhas, 

irmãs, sobrinhas, tias, noras, vizinhas (LEHNER, 2019). Até quando o gênero do cuidado será 

feminino? 

Ditas estas primeiras palavras, vale reforçar ser um assunto atual e futuro, 

especialmente, quando consideramos o território e a proteção social investida na população 

envelhecida (a que mais cresce)2, face ao recente modelo de acumulação capitalista, expresso 

 
2 Na III Conferência Intergovermanetal sobre envelhecimento da América latina e Caribe, em Sâo José (2012), com 
o tema: Envejecimento, solidariedade y protección social La hora de avanzar hacia la igualdad, divulgou àquela 
época que, 10% dos latino-americanos tinham mais de 60 anos, percentual entre 20 e 25% em 2050 (BRASIL, 2012). 
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no neoliberalismo, de natureza política-ideológica, o qual recomenda novos papéis e funções 

do Estado: 

 

[...] A crítica mais consistente é a ao Estado intervencionista. Nessa situação, inserem-
se as reformas ou as propostas de reformas regressivas das políticas sociais, as quais 
ganham legitimidade social ancoradas na noção de crise econômica, crise fiscal do 
Estado e de seus gastos sociais. Na verdade, as reformas nitidamente regressivas 
encontram terreno fértil nos últimos anos, diante da crise econômica mundial, que se 
impõe como crise do capitalismo. (TEIXEIRA, 2019, p. 29). 

 

São determinações que refutam o pacto fordista (implementado no início do pós-guerra 

e sinalizando seu esgotamento em meados nos anos 1970), modelo de organização industrial e 

social consolidado pelo capital, trabalho e Estado, cujo sistema previdenciário foi concebido, 

fundamentalmente, objeto de intervenção estatal, o que se convencionou a chamar Estado de 

bem-estar social.  

Não se pode deixar de lembrar que, frente a um Estado que vem se retraindo da 

obrigação de efetivar políticas públicas, numa conjuntura de crise do trabalho, é humanamente 

impossível para a família brasileira menos favorecida, atender seus velhos dependentes e 

doentes. 

Retomando a questão do cuidado, mas sem a pretensão de esgotar apreciações em 

torno da conjuntura política, é imprescindível, ainda, explicitar o sentido de cuidado empregado 

no decorrer deste texto, no amparo da elaboração de Fisher e Tronto, no período de 1990, 

conforme mencionada e reiterada por esta: 

 

Uma atividade da própria espécie que inclui tudo o que podemos fazer para manter, 
continuar e reparar nosso “mundo” para que possamos viver nele da melhor maneira 
possível. Esse mundo inclui nossos corpos, nós mesmos e nosso meio ambiente, e tudo 
em que procuramos intervir de forma complexa e autossustentável. (TRONTO, 2007, 
p.287). 

 

Ao defender a perspectiva do cuidado rumo a uma transformação política, é assim que 

a autora justifica esta definição ampla, ou seja, o contrário de uma relação unidirecional, 

manifestada no âmbito doméstico, pela cuidadora ativa e independente, em função de uma 

pessoa passiva, reflexão recorrente nos anos 1980 (DEBERT; PULHEZ, 2019).  

 
Como a ONU indica, esta transição acontecerá daqui a 35 anos, metade do tempo que a América Latina e o Caribe 
terão para se preparar, diferentemente de outros lugares, a exemplo da Europa. 
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Tronto sugere uma mudança de paradigma ao destacar a necessidade de politizar o 

cuidado a partir da construção de uma sociedade democrática assistencial, como base na 

participação de homens e mulheres, consubstanciada na esfera pública e dos direitos. Assim, 

para reconhecer o cuidado como valor democrático é necessário identificar a sua condição de 

interdependência, uma vez que a vulnerabilidade nos pertence, é intrínseca à humanidade. 

Portanto, “a responsabilidade pessoal” não pode ser vista como a saída para as 

privações presentes na sociedade e é nesse sentido que Tronto (2007) chama atenção para o 

foco do cuidado nas políticas públicas, bem como o dever de democratizá-lo, quando enfatiza, 

por exemplo, a exigência do acesso de qualidade por meio das oportunidades iguais. 

Ao fazer eco a este posicionamento, Debert e Felix (2020) discorrem sobre a primazia 

da economia em absorver a questão do cuidado e, para além de avaliá-los como gasto ou 

despesa, no tocante aos benefícios sociais ou salários profissionais do ramo do cuidado, importa 

mais observar para o fato de que as mulheres abandonam mais os estudos, a fim de exercerem 

o cuidado de pessoas, resultando na conhecida desigualdade de gênero e desqualificação do 

trabalho feminino. 

Em relação ao trabalho do cuidado ser realizado, predominantemente por mulheres, 

identificado como trabalho reprodutivo, valer dizer que a produção das feministas marxistas 

concernente à economia política do cuidado é imprescindível, pois entendemos que as 

mulheres garantem a reprodução social, algo funcional para a lógica de produção e reprodução 

do capital, processo intensificado pelo Estado neoliberal, que reitera o conservadorismo 

patriarcal, resultado de uma formação social, com base na exploração de uma classe sobre a 

outra, conforme a divisão sexual do trabalho. 

O enfoque parte da compreensão de que as relações sociais são determinantes nas 

condições de vida e, sendo assim, o objeto deste estudo – o cuidado prestado às pessoas idosas, 

com fundamento na Teoria Social Crítica, se vincula ao marxismo feminista e à Gerontologia 

Social Crítica, porque incorporam a teoria crítica, de maneira a rejeitar concepções românticas, 

especialmente, desprovidas da análise de classe social, quando aponta, por exemplo, a velhice 

como responsabilidade individual ou como "estilo de vida". 

Esta crítica é feita por Paiva (2014, p.36), que denuncia o discurso ideológico em que 

oculta uma realidade social, cuja heterogeneidade econômica e etária é mascarada, como se as 

circunstâncias nas quais a velhice foi alcançada, dependessem exclusivamente da pessoa, 
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todavia, as classes socias são cruciais para afirmar como envelhecemos. “Como se ‘cada um’ 

não fosse parte de uma totalidade de relações de produção e reprodução social, como se a 

opinião de ‘cada um’ tivesse, do ponto de vista do capital, o mesmo grau de liberdade e valor 

[...]. O que afirmamos foi assinalado por Beauvoir (1990, p.17): “Tanto ao longo da história 

como hoje em dia, a luta de classes determina a maneira pela qual a pessoa é surpreendida pela 

velhice”. 

Portanto, é central nesse artigo rever essencialismos e determinismos biológicos em 

função das relações sociais de sexo, bem como analisar as configurações das políticas sociais 

em três países da região mais desigual do mundo, a América Latina, no que concernem ao 

cuidado voltado à população idosa. 

 

2 O OLHAR DO ESTADO PARA O CUIDADO NO BRASIL, ARGENTINA E URUGUAI 

 

Como bem lembra Silva (2014), a desigualdade é um traço peculiar quando se delineia 

as particularidades latino-americanas, somada à ampliação do envelhecimento e alta incidência 

de pobreza, implicação de uma sobrecarga para a família. 

A autora (2014, p. 104) em consonância com Cecchini; Martinez, 2011, p.10) menciona 

os estudos da Comissão Econômica Para a América Latina e Caribe (CEPAL), nos últimos anos, 

os quais recomendam que a constituição de “sociedades inclusivas, mais igualitárias e com 

pleno respeito a um marco de direitos em um mundo globalizado e de economias abertas é a 

grande tarefa do século 21 para os países do continente latino-americano”. 

Para isto é mister a imprescindibilidade do compromisso do Estado em relação à 

garantia dos direitos sociais e, consequentemente, a implementação ações através de políticas 

de proteção social. Os estudos referidos sinalizam que os desenvolvimentos econômico e social 

compõem uma unidade, de modo a se inserirem, efetivamente, em uma política destinada a 

favorecer a igualdade da população. 

Como registra o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), quanto ao 

aspecto quantitativo da população idosa, no Brasil, representa 13%, mais de 28 milhões Nesta 

ordem, Argentina perfaz 11%, cerca de cinco milhões e o Uruguai, 20% numa população total 

de apenas 3,5 milhões de habitantes3. É oportuno também salientar, ainda de acordo com o 

 
3 https://brasil.elpais.com/internacional/2020-10-28/a-velhice-quer-ser-bela-na-america-latina.html. 
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IBGE que, entre 2016 e 2017, a pobreza no Brasil subiu de 25,7% para 26,5%. O número de 

extremamente pobres, aqueles que vivem com menos de 140 reais mensais, passou de 6,6%, 

em 2016, para 7,4%, em 2017. 

A extrema pobreza é definida quando um indivíduo ganha menos de US$ 67 (R$ 353) 

por mês. Também cabe informar que para a ONU, a América Latina e o Caribe tornaram-se um 

dos epicentros da pandemia do covid-19 e a crise é "exacerbada por limitada proteção social, 

sistemas de saúde fragmentados e profundas desigualdades": 

 

A covid-19 resultará na pior recessão registrada na região em um século, provocando 
uma contração de 9,1% no PIB regional em 2020. Isso pode aumentar o número de 
pobres em 45 milhões de pessoas - para um total de 230 milhões - e o número de 
pessoas extremamente pobres em 28 milhões, para um total de 96 milhões", alerta. 
Na prática, a taxa de pobres na região sofrerá um salto de sete pontos percentuais, 
atingindo 37,2% do continente. Já a extrema pobreza passa de 11% para 15,5%. A taxa 
de desemprego deve subir de 8,1% em 2019 para 13.5% em 2020 na região. (ONU, 

2020, p.1)4. 

 

No que tange à população idosa, em 2005, na ocasião do 18° Congresso Internacional 

de Geriatria e Gerontologia (RJ), José Miguel Guzmán, o então coordenador do Ponto Focal 

sobre Envelhecimento das Nações Unidas, informou que as projeções para 2025 indicavam que 

o grupo de pessoas com mais de 60 anos totalizaria 100 milhões e, em 2050 este número 

aumentaria para 200 milhões, frisando com os dados do Banco Mundial que, em meio a este 

crescimento, a América Latina é a região do mundo com maior desigualdade social. Destarte, 

sua preocupação não se explicava só por conta da idade, mas da pobreza, razão do 

comprometimento da saúde.  

A igualdade é a saída para o controle desta pandemia no norte da retomada da 

economia, a fim de combater a injustiça social, a julgar pelas condições perversas da 

desigualdade na América Latina, demandando, então, políticas inclusivas e inovação do 

contrato social que fortaleçam o Estado de Direito em oposição instabilidade política 

Na contramão destas recomendações, estamos vivendo num cenário crítico e 

preocupante, haja vista o aumento das medidas neoliberais, profundamente nefastas às 

condições objetivas da grande maioria das pessoas. Em 2019, tomou posse da presidência 

brasileira, Jair Bolsonaro (PSL, à época e, hoje, sem partido), representante da extrema-direita, 

 
3 https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/lac_-_executive_summary_portugues.pdf. 
4 https://portal.fiocruz.br/noticia/pobreza-e-principal-obstaculo-para-idosos-da-america-latina. 
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assumidamente contrário aos direitos humanos, “dissemina o ódio, nega o respeito às 

diferenças, à liberdade de expressão, em suma, aos valores democráticos (HADDAD, 2019, p. 

56).  

Ademais, as conquistas alcançadas pelo sistema de proteção social brasileiro 

estabelecidas na Constituição Federal de 1988 atravessam no seu cotidiano a ameaça das 

perdas dos direitos, frente ao retorno da ortodoxia neoliberal, geradora de intensos retrocessos 

como a Reforma da Previdência, desqualificação da ciência, depreciação de Paulo Freire, 

patrono da educação brasileira, um dos autores mais lido e premiado mundialmente, 

liberalização da economia, deslegitimação dos conselhos de direito. (TEIXEIRA, 2019). 

Acerca do contexto argentino, seu presidente, Alberto Fernandez (Partido 

Justicialista/Peronista) venceu as eleições no primeiro turno em outubro de 2019, derrotou o 

então presidente Mauricio Macri (Proposta República, partido de centro-direita, fundado pelo 

mesmo), que tentava a reeleição. Logo, na sua posse em dezembro/2019, prometeu combater 

a recessão, acompanhada pela inclinação do desemprego e da pobreza. Enfatizou em seu 

discurso a contradição entre a riqueza e a pobreza, afirmando que seu país é um dos maiores 

produtores de alimento no mundo, porém, quinze milhões de pessoas padeciam de insegurança 

alimentar e, assim sendo, esta seria uma das pautas principais, pois “sem pão não há 

democracia e nem liberdade”. 

A despeito deste assunto, no mesmo ano (05/08/2019), o presidente brasileiro afirmou 

à imprensa que “passar fome no Brasil é uma grande mentira”, citando o versículo João 8:32 da 

Bíblia – “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ao justificar o repasse R$ 200 bilhões 

aos mais pobres, através do Bolsa Família, Benefício da Prestação Continuada (BPC) e 

Aposentadoria Rural. 

Entretanto, vale ressaltar a divulgação do Relatório da ONU (2019), o qual demonstra 

que em 2018 mais de 5,2 milhões de brasileiros passaram um dia ou mais sem comer, 

totalizando 2,5% da população. Este é apenas um exemplo da forma como Jair Bolsonaro lida 

com a realidade socioeconômica do país, quer dizer, desconsidera a ciência, conduta 

negacionista que lhe é singular, seja em referência à saúde, ao meio ambiente, à educação, 

dentre outros. 

Continuando sobre o panorama da Argentina, frente à transição de governo com 

projetos políticos distintos, já se projetam mudanças em torno das políticas públicas e, no que 
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remete ao objeto específico aqui tratado, “casualmente, la última revisió del presente texto 

coincide con la reciente asunción de un nuevo gobierno, que ha manifestado interés en la 

materia y en el deseo de pensa rel cuidado como política de Estado” (GARCIANDÍA, 2020, p.30). 

Num movimento oposto ao da Argentina e semelhante ao Brasil em termos de 

orientação político-ideológica, Luís Lacalle Pou (Partido Nacionalista, centro-direita) assumiu a 

presidência do Uruguai em 01/03/2020, interrompendo 15 anos de governo da esquerda Frente 

Ampla no país. Como já era de se esperar, devido à sua afinidade com a programática neoliberal, 

em seu discurso de posse sinalizou a providência do enxugamento de gastos públicos e, ainda, 

intensificar a política segurança, por ocasião do crescimento criminalidade. 

Deste modo, a expectativa que se cria desta gestão não é auspiciosa, algo bastante 

lamentável, porque o Uruguai dispõe de expressivas políticas sobre cuidado, sendo o pioneiro, 

na América Latina, na inserção do cuidado na agenda pública. Isto se deve à fecunda influência, 

dentro do governo das estudiosas feministas marxistas que, a partir da perspectiva da 

sociologia do gênero, realizaram pesquisas as quais fundamentavam o trabalho familiar do 

cuidado como determinante das desigualdades e injustiça de gênero. 

Com esta concepção, os estudos sobre o cuidado destacam a divisão sexual do trabalho 

e as relações sociais de sexo, dando origem aos programas de cuidado das mais diversas 

modalidades, sem prescindir da participação do Estado (BATTYÁNY, 2020). Importa enfatizar a 

relevância de se apresentar uma política de Estado e não de governo, de maneira que, quando 

da transição governamental, os eixos de responsabilidade social permaneçam, 

independentemente do partido. 

A Argentina, como aludido, manifesta uma história inovadora para contar sobre a 

apreensão do cuidado como direito, isto significa dizer que se insere como um assunto público, 

relevante ferramenta política. A título de exemplo, vale mencionar o Ministerio de Mujeres, 

Géneros y Diversidad, o qual se vincula aos outros ministérios com o propósito de “generar 

políticas públicas que reconozcan al cuidado como una necesidad, un trabajo y un derecho (el 

mismo que, en boca de la nueva ministra, actúa como un factor de profundización social de las 

desigualdades)” (GARCIANDÍA, 2020, p.30). 

É importante refletir que a economia feminista contribui, sobremaneira, no sentido de 

romper com essencialismos, a começar pela formação do modo capitalista de produção que se 

estruturou na imposição de um trabalho naturalizado (cuidado no espaço doméstico), 
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ocultando que é um trabalho, base de sustentação da sociedade e ocupa imensas horas de 

trabalho. Ao legitimar esta interpretação, afora defender a remuneração do trabalho 

doméstico, Federici (2020) nos diz: “sem o trabalho doméstico, o mundo não se move”5. 

Outrossim, sendo o cuidado um trabalho, não está desligado da divisão sexual do 

trabalho e esta divisão estabelece uma relação entre trabalho produtivo remunerado e 

reprodutivo não-remunerado, enquadrando o papel do homem-provedor (força de trabalho 

principal) e da mulher-cuidadora (força de trabalho secundária). Tal compreensão, além de 

interferir na reprodução das desigualdades sociais e de sexo, leva a deduzir de que a reprodução 

social é uma atribuição das mulheres, ao invés da sociedade. Desloca a consideração do 

trabalho reprodutivo como uma questão pública e, portanto, de responsabilidade do Estado 

(KÜCHERMANN, 2012). 

A percepção do cuidado como uma questão pública e não somente da família, trata-se 

de um avanço inegável, lembrando que, “família”, na maioria das vezes, é sinônimo de uma 

mulher desempregada, sem dispor de qualquer suporte. Por isso é urgente que o Estado 

garanta uma infraestrutura para quem é cuidado e, igualmente, ao cuidador(a) (sem deixar de 

contemplar a corresponsabilidade entre mulheres e homens). 

Contudo, no caso brasileiro, essa sensibilidade ainda não existe, assistimos a um 

desfecho frustrante acerca da possibilidade da regulamentação da profissão de cuidador(a), 

cuja tramitação do projeto federal durava há 13 anos, sendo vetado pelo Presidente da 

República, exatamente em 02/10/2019, data seguinte ao dia Internacional do Idoso. Em suma, 

dos três países, objetos do estudo ora proposto, só o Brasil não dispõe de uma Política Nacional 

de Cuidado. 

Como podemos observar na ótica de Santos (2006), há uma desinstitucionalização do 

cuidado, ou seja, a responsabilidade do ato de cuidar passa a ser majoritariamente da família, 

algo que ficou evidente na declaração proferida pelo chefe do Executivo do Brasil em 

abril/2019, frente ao aumento das mortes provocadas pelo novo coronavírus, sobretudo, na 

 
5 ANTUNES, Leda. “A luta das trabalhadoras domésticas é a luta de todas as mulheres” diz Silvia Federici. O Globo, 
Brasil, 8 ago.2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/celina/a-luta-das-trabalhadoras-domesticas-a-luta-
de-todas-as-mulheres-diz-silvia-federici-24543450 html. Acesso em: Acesso em: 9 nov. 2020. 
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população com mais de 60 anos de idade: “Cada família tem que proteger seus idosos, não jogar 

isso para o Estado6”. 

Esta é a lógica do familismo, remete para uma política social que aposta na família como 

lugar insubstituível da proteção social, predominante na América Latina, cuja ideia é que a 

pessoa se sinta responsável e, consequentemente, a família, tradição histórica que sugere a 

expectativa da família cuidadora. Como bem avaliou Mioto (2010), o Estado comparece quando 

a família falha, porém, precariamente, não como gestor e, sim, mediador com políticas 

focalizadas, descaracterizando a própria noção de políticas públicas. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Em síntese, a atualidade revela o esfacelamento das práticas de cuidado tradicional em 

um contexto de precariedade de respostas políticas, refletindo na inércia das instituições, 

expressão empregada por Costa (2012), refletindo na ausência do Estado que transfere a sua 

obrigação para o mercado (são poucos os que podem pagar) e a família, a qual se encontra cada 

vez mais indisponível, seja porque está reduzida ou pelo fato de seus membros serem 

absorvidos pelo mercado de trabalho ou porque os vínculos foram rompidos, enfim, dentre 

tantas variáveis atravessadas nas relações familiares. 

Mediante tal conflito, é interessante conhecer o relatório da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), denominado Trabalho e Família: rumo a novas formas de conciliação com 

corresponsabilidade social (OIT, 2009), que abarca um denso conjunto de proposições dirigidas 

ao trabalho do cuidado.  

Dentre as recomendações destacam-se a necessidade de oferecer visibilidade ao 

trabalho doméstico não-remunerado, ressaltando sua colaboração econômica e social; superar 

o conceito do cuidado como uma atividade privativa do espaço da casa e da mulher, alinhada à 

urgência da redistribuição entre a família, o Estado e o mercado; rever o conceito de 

maternidade no âmbito do trabalho, com foco no tempo social; fortalecer a ideia de que as 

responsabilidades domésticas junto à família se remetem ao homem também; desconstruir a 

 
6 ANTUNES, Leda. “A luta das trabalhadoras domésticas é a luta de todas as mulheres” diz Silvia Federici. O Globo, 
Brasil, 8 ago.2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/celina/a-luta-das-trabalhadoras-domesticas-a-luta-
de-todas-as-mulheres-diz-silvia-federici-24543450 html. Acesso em: Acesso em: 9 nov. 2020. 
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representação de que às licenças concernentes à maternidade são um empecilho para a 

permanência do trabalho, tal como no progresso das carreiras. 

Observamos que no campo dos princípios, o que se reivindica para a efetivação de um 

cuidado democrático, já apresenta uma substancial discussão, restando concretizar, a pensar 

por exemplo nas propostas acima. Certamente, seria o que chamamos de mudança de 

paradigma.  

Feitas todas estas considerações, nos é permitido inferir que, nas últimas décadas, pelo 

ângulo do reconhecimento e da preocupação sobre a política de cuidado, há um desiquilíbrio 

de interesse entre a academia e o poder público, conforme pondera Lehner (2020), cenário que 

nos desafia a resolver a equação expressa na conjugação da pobreza com o familismo, num 

encadeamento de relações tão heterogêneas, cujas projeções apontam efeitos estarrecedores. 

É para esta totalidade que a presente pesquisa de pós-doutorado se direciona, com fins 

a aprofundar um assunto vivenciado pela humanidade, mas ainda carente de um olhar mais 

acurado, principalmente por parte do Estado. O conhecimento sobre as políticas de cuidado 

investidas na velhice da Argentina, Uruguai e Brasil, discutido aqui, preliminarmente, nos instiga 

a formular questões na condução deste estudo, a saber: Qual a configuração das políticas de 

cuidado nestes três países para a população idosa? Como os projetos político-ideológicos 

interferem na orientação destas? Em que medida os velhos dependem de seus familiares? Qual 

é o perfil sociodemográfico da população com 60 anos ou mais? O que afirmar das afinidades e 

particularidades destes três países ao redor das questões pertinentes à velhice e as políticas de 

cuidado? 
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