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RESUMO  
O objetivo central deste trabalho é refletir sobre as condiҫões do 
trabalhador(a) envelhecido(a), em tempos de Pandemia, e a agudização 
das expressões da “Questão social” no cenário basileiro. O fenômeno da 
longevidade demográfica brasileira faz com que se pense como têm 
ocorrido os enfrentamentos, em que esfera se desenvolve estes 
embates e porque os trabalhadores envelhecidos foram os mais 
afetados em um sistema desigual que perpetua as relações de poder 
dentro de uma sociedade de classe. 
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ABSTRACT 
The main objective of this work is to reflect on the conditions of the aged 
worker in times of Pandemic and the sharpening of the Expressions of 
the “Social Question” in the Brazilian scenario. The phenomenon of 
Brazilian demographic longevity makes us think about how the clashes 

 
1Graduanda em Serviço Social da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Estagiária do NEPEESS- Núcleo de 

Pesquisa em Educação, Envelhecimento e Serviço Social (UFRRJ). E-mail: ingridilaine@ufrrj.br.  
2Doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Professora adjunto da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ). E-mail: simonetourino@hotmail.com. 
3Graduanda em serviço social da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Bolsista do NEPEESS- Núcleo de 

Pesquisa em Educação, Envelhecimento e Serviço Social (UFRRJ). E-mail:  Ritasilvestre34@gmail.com.br. 
4 Doutora em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professora adjunta da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). E-mail: fabriciavellasquez@yahoo.com.br. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

574 

took place, in which sphere these clashes develop and why aged workers 
were the most affected in an unequal system that perpetuates power 
relations within a society of class. 

 
Keywords: pandemic; working class; aging. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o início da pandemia de COVID-19, ficou ainda mais perceptível o quanto a classe 

trabalhadora foi a mais atingida nesta crise sanitária que o mundo globalizado vem passando 

na ordem do capital, vale ressaltar neste sentido, que têm sido muitos os efeitos do 

esgotamento do capital na busca por acumulação e novas formas de acumular em um mundo 

de financeirização. 

O que observamos na pandemia foi a vida dos trabalhadores(as) envelhecidos(as) 

deixados à própria sorte e um número exponencial de óbitos por inúmeros fatores que 

podemos afirmar que não “foi a vontade de Deus”5. Todas as contrarreformas implementadas 

no Brasil desde a década 1990, mas a chegada de um quadro epidemiológico grave mundial 

acentuou a situação da classe trabalhadora e os trabalhadores sobrantes os colocando ainda 

mais em condições de vulnerabilidade social. 

Dessa forma, o fenômeno da longevidade expõe o que o capital tem de mais cruel e 

atroz na condição de uma sociedade de classe que não abarca os segmentos da população 

considerada idosa. Percebe-se que muitos desses idosos em tempos de restrição social ficaram 

vulneráveis a vários condicionantes sociais, tais como: violência, negligência, acidentes 

domiciliar e urbano (atropelamento, acidentes nos trajetos para receber suas pensões) por falta 

de rede de apoio necessário para viabilizar as tarefas  do seu cotidiano, falta de cuidados com 

doenças consideradas  crônicas sem condições de acessar o Sistema Único de Saúde; portanto, 

não conseguiram dar continuidade ao tratamento, ausência da rede de apoio – o que torna 

importante a política de cuidados com este público tanto nas Políticas do SUS – Sistema Único 

de Saúde, como do SUAS – Sistema Único de Assistência Social. 

Para tanto, neste trabalho, a metodologia utilizada foi a bibliográfica e documental, no 

que tange à revisão bibliográfica. Compreendemos que esse recurso auxilia na construção ou 

na melhor definição do quadro conceitual que envolverá o objeto de estudo proposto (GIL, 

 
5 Naturalização da morte. 
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1994), ou seja, viabiliza um amplo alcance de informações, além de permitir a utilização de 

dados dispersos em inúmeras publicações. De forma qualitativa, ainda para o autor, “a principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica está no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma 

gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” 

(GIL,1994, p. 45). 

Ainda quanto à análise documental, a análise documental se baseia na coleta de dados 

em sites oficiais (como o IBGE e o INSS). Acreditamos que a coleta e a análise dos referidos 

documentos serão importantes, corroborando com a percepção de que “[…] a análise 

documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, 

grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros” 

(SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 02). 

Entendemos que essa perspectiva analítica, por fim, pode viabilizar uma compreensão 

ampliada, para além do contexto pandêmico atual, e para além da realidade brasileira, 

inclusive. Embora não seja nossa intenção, neste artigo, tratar dessa dimensão plural, a análise 

pode viabilizar amplitude quanto ao entendimento do que significa envelhecer na 

contemporaneidade, tendo como recorte, não-limitante, o cenário da pandemia COVID-19. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O envelhecimento populacional é uma realidade brasileira e mundial, existem vários 

determinantes para alta da taxa populacional na faixa etária a qual começa a se considerar 

“idoso” em países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos, entre 60 anos e 65 anos, 

respectivamente, dentre eles podemos mencionar: o aumento da taxa de natalidade com a 

baixa mortalidade infantil, os fatores tecnológicos e as melhores condições, ambientais e 

socioeconômicas, etc. (OMS, 2015). Entendemos que o quadro epidemiológico que atingiu a 

população de forma global, e nos países periféricos e dependentes, agudizou as expressões da 

“questão social” na ordem do capital e os mais afetados foram a classe trabalhadora e os 

trabalhadores sobrantes que compõem o exército industrial de reserva6, mais especificamente 

 
6Marx (1980, p:456) A condenação de uma parte da classe trabalhadora à ociosidade forçada em razão do 
sobretrabalho da outra parte, e vice-versa, torna-se um meio de enriquecimento do capitalista individual, ao 
mesmo tempo em que acelera a produção do exército industrial de reserva num grau correspondente ao 
progresso da acumulação social. A grosso modo, os movimentos gerais do salário são regulados exclusivamente 
pela expansão e contração do exército industrial de reserva, que se regem, por sua vez, pela alternância 
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os miseráveis – Lupem Proletariado –, em que se encontram a população envelhecida brasileira. 

Uma notícia chamou atenção de todos no início da pandemia, e que seria a possível 

primeira vítima da doença em março de 2020. O site de notícias assim afirmava: 

 

A idade avançada e os problemas de saúde de uma empregada doméstica de 63 anos 
não a impediam de percorrer semanalmente 120 km de sua casa humilde em Miguel 
Pereira, no sul fluminense, até o apartamento onde trabalhava no Alto Leblon, bairro 
da zona sul do Rio que tem o metro quadrado mais valorizado do país. Ali ela trabalhou 
como empregada doméstica por mais de dez anos até a última segunda-feira (16), 
quando apresentou os primeiros sintomas do coronavírus e morreu no dia seguinte. A 
patroa voltara de viagem recentemente da Itália, país que já registra o maior número 
de mortes pela doença, e aguardava o resultado do exame quando a empregada 
chegou ao trabalho no domingo.7 (UOLNOTICIAIS, 19 mar. 2020). 

 

Este caso é emblemático e expõe de forma visível um problema que é estrutural e afeta 

de forma eminente a grande massa da população negra que envelhece e que compõe o sexo 

feminino na sociedade do capital. A “velha negra” não pode se dar ao luxo de fazer isolamento 

social, muito menos a “patroa” de abrir mão do serviço prestado por ela, mesmo que isto custe 

a vida da “velha negra”, já que amanhã haverá mais centenas de “velhas negras” para prestar 

o mesmo serviço nas mesmas condições precárias de 8trabalho – EIR – Exército Industrial de 

Reserva. 

Parece estarrecedor discorrer assim, mas como a Elza Soares cantava “a carne mais 

barata do mercado é a carne negra”; os atravessamentos, como indissociáveis, que devem ser 

analisados em um contexto totalizante tais como raҫa, gênero e divisão sexual do trabalho. 

Contudo, o modo como a classe trabalhadora está subjugada pelo processo de dominação pelas 

classes hegemônicas do capital estabelece as bases para manter sempre em uma condição 

 
periódica do ciclo industrial. 
Disponível:https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547757/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%2
0O%20Capital.%20vol%20I.%20Boitempo..pdf. Acesso em 22 out. 2021. 
7 MELO, Maria Luísa. SAÚDE. Primeira vítima do RJ era doméstica e pegou coronavírus da Patroa no Leblon. 

UolNoticias.2020. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2020/03/19/primeira-vitima-do-rj-era-domestica-e-pegou-coronavirus-da-patroa.htm. Acesso 
em 10 out. 2021. 
8 MARX (2013, p:464) À produção capitalista não basta de modo algum a quantidade de força de trabalho 

disponível fornecida pelo crescimento natural da população. Ela necessita, para assegurar sua liberdade de ação, 
de um exército industrial de reserva independente dessa barreira natural. Disponível: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547757/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%20O%20Capit
al.%20vol%20I.%20Boitempo..pdf. Acesso em 22 out. 2021. 
Ler: Antunes, Ricardo. O privilégio da servidão [recurso eletrônico] Parte II, cap.:8-A sociedade dos adoecimentos 
no Trabalho da pag.:155-172. Disponível em: https://nestpoa.files.wordpress.com/2019/09/ra-ps.pdf. Acesso em 
22 dez 2021. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547757/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%20O%20Capital.%20vol%20I.%20Boitempo..pdf.%20Acesso
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547757/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%20O%20Capital.%20vol%20I.%20Boitempo..pdf.%20Acesso
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/19/primeira-vitima-do-rj-era-domestica-e-pegou-coronavirus-da-patroa.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/19/primeira-vitima-do-rj-era-domestica-e-pegou-coronavirus-da-patroa.htm
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547757/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%20O%20Capital.%20vol%20I.%20Boitempo..pdf.%20Acesso
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547757/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%20O%20Capital.%20vol%20I.%20Boitempo..pdf.%20Acesso
https://nestpoa.files.wordpress.com/2019/09/ra-ps.pdf.%20Acesso
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subalterna.  

Precisamos aqui enfatizar que segundo Teixeira (2017) o trabalhador(a) envelhecido 

sofre duplamente as expressões da “questão social”. Em primeiro lugar, por fazer parte da 

classe trabalhadora e tendo sua forҫa de trabalho expropriada e sofrendo todas as contradições 

das relações sociais de reprodução e produção. E, em segundo, por “envelhecer” dentro destas 

perspectivas, mas sendo considerado inútil e descartável. Segundo assevera Antunes9, essas 

relações se constituem por: 

 

Isso porque do trabalho que estrutura o capital (trabalho abstrato) é desestruturante 
para humanidade, enquanto seu polo oposto, o trabalho que tem sentido estruturante 
para humanidade (trabalho concreto que cria bens socialmente úteis), torna –se 
potencialmente desestruturante para capital. Aqui reside a dialética espetacular do 
trabalho, que muitos de seus críticos foram incapazes de compreender. Mas é essa 
processualidade contraditória, presente no ato de trabalhar, que emancipa e aliena, 
humaniza e sujeita, liberta e escraviza, que (re) converte o estudo do trabalho humano 
em questão crucial do nosso mundo e nossa vida. (ANTUNES, 2018, p. 31). 

 

 Realizar uma análise aprofundada do que a classe trabalhadora envelhecida vem 

atravessando neste momento de crise sanitária, e a crise econômica a qual está posta desde 

2014 se faz necessário, tendo em vista que a(o) Assistente social que executa as Políticas Sociais 

deve realizar as mediações apropriadas em suas dimensões constitutivas técnico-operativa, 

teórico-metodológica e ético-política, para se instrumentalizar e responder, de forma crítica, as 

demandas desta população que sempre foram altas, levando a classe trabalhadora que está 

alocada nas profissões subalternas, e a parcela da população sobrante a um nível crescente de 

pauperismo no contexto atual. Vemos, 

 

Neste sentido, a pandemia tem implicações econômicas, sociais e emocionais, e todo 
esse conjunto se intensifica com uma política de Estado que não atende a população. 
E em meio a tantas incertezas, vivemos dias sombrios com agravamento da “questão 
social” e com impactos que tem aprofundado ainda mais realidade historicamente 
desigual da sociedade brasileira. Portanto, o combate ao novo coronavírus precisa ser 
articulado com políticas sociais que atendam às necessidades sociais da população. 
(LOLE et al., 2021, p. 9). 

 

 

 
9 Ler: Antunes, Ricardo. O privilégio da servidão [recurso eletrônico] Parte II, cap.:8-A sociedade dos 

adoecimentos no Trabalho da pag.:155-172. Disponível em: https://nestpoa.files.wordpress.com/2019/09/ra-

ps.pdf. Acesso em: 22 dez. 2021. 
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O avanço do quadro epidemiológico grave no Brasil deixa perceptível a população com 

maior risco de contaminação, os idosos, aqui considerados como trabalhadores(as) 

envelhecidos(as), e demonstram a disparidade entre os óbitos de pessoas abaixo dos 30 anos e 

a população considerada idosa com mais de 60 anos. 

 

Tabela 2- Idosos Mortos por COVID 

Idade  Maio de 2020 Maio de 2021 Total de 195.075 casos 
analisados  

    

60/69 
anos  

23,1 23,6 46,7%     

70/79 
anos 

23,8 26 49,8%     

80/89 
anos 

17,5 19,3 36,8%     

90 anos 
ou + 

4,8 5,3 10,1%     

Total  69,2 74,2 144,4 %     

Fonte: Poder 360. Disponível em: https://www.poder360.com.br/coronavirus/proporcao-de idosos-entre-
mortos-por-covid-19-cresce-no-brasil/. Acesso em mar. 2022. 

 

Segundo dados expostos pela mídia, 50% das mortes por Coronavírus são deste público. 

O Brasil se tornou um “[…] país jovem de cabelos brancos”, pois de 1980 ao findar o século XX, 

houve um aumento em termos absolutos de sete milhões de pessoas com 60 anos ou mais e 

chegaremos, em 2025, com 15,1% de idosos (as) se comparado ao percentual da população 

brasileira (VERAS, 1994; HADDAD, 2001). Desta forma, o contexto brasileiro registra um grande 

contingente de pessoas envelhecidas que precisa entrar na pauta de discussões das políticas 

públicas brasileiras, sobretudo em tempo de pandemia de coronavírus num país com baixo 

desenvolvimento humano.   

O Brasil tem 1,6 milhão de domicílios particulares sem banheiro, 171 mil domicílios 

rurais sem iluminação elétrica, 40% das crianças indígenas desnutridas e 93,8% dos idosos 

residindo em domicílios que não possuem rampas em seu entorno, apesar de cerca de 1/3 dos 

idosos (33,0%) declararem ter no mínimo alguma dificuldade permanente para caminhar e/ou 

subir escadas sem a ajuda de outra pessoa, ainda que utilizando prótese, bengala ou aparelho 

auxiliar. Esse quadro indica que são importantíssimas as políticas de acesso a bens e serviços 

que são exclusivos de uma parcela diminuta da população (IBGE, 2016). 

O trabalhador envelhecido se torna importante para o capital para reprodução da força 

de trabalho, para ocupação de postos precários, para ampliar o mercado consumidor, por meio 

https://www.poder360.com.br/coronavirus/proporcao-de%20idosos-entre-mortos-por-covid-19-cresce-no-brasil/
https://www.poder360.com.br/coronavirus/proporcao-de%20idosos-entre-mortos-por-covid-19-cresce-no-brasil/
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de produtos específicos para esta população e para ampliar o exército industrial de reserva, 

pressionando para baixo os valores aferidos pelo conjunto dos trabalhadores.   

Sendo assim, não podemos perder de vista que as medidas tomadas pelo governo  

federal como a antecipação, para abril, do pagamento de R$ 23 bilhões referentes à  parcela de 

50% do 13º salário aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional da  Seguridade Social 

(INSS), a redução do teto dos juros dos empréstimos consignados em  favor dos beneficiários 

do INSS, bem como a ampliação do prazo máximo das operações  e ampliação da margem 

consignável, são medidas econômicas e não sociais, de  manutenção dos lucros do capital 

financeiro. 

Ratificamos que não é benesse do Estado, muito menos uma política de contenção do 

Coronavírus, pois entendemos que as mesmas são circunscritas ao âmbito econômico. Tal 

pensamento se baseia na realidade brasileira, pois, segundo o IBGE, na Pesquisa por Amostra 

de Domicílios (PNAD, 2013, 2015) demonstra que os trabalhadores (as) envelhecidos são 

considerados referência econômica de sua residência. Em 2013, 64,4% dos idosos eram 

considerados a pessoa de referência da família e em 2015, houve uma pequena redução neste 

índice, passando a ser 63,7 % dos idosos.   

O envelhecimento, no atual contexto econômico e político, devido à crise cíclica  do 

capital, em que o desemprego se tornou estrutural, se tornou útil ao sistema capitalista,  devido 

às políticas sociais, de caráter protetivo, vinculadas à política de assistência social  e/ou 

Previdência Social, por meio das aposentadorias, pensões e benefício de prestação  continuada, 

ou seja, é a parcela da população com renda certa e fixa, sendo muitas vezes,  a única fonte de 

renda da família, ou seja, dos filhos e netos desempregados e com baixo  nível de escolaridade. 

(FERNANDES; SANTOS, 2007). 

As medidas tomadas pelo governo vêm beneficiar os bancos, que vivem de juros e não 

a população idosa, efetivamente, do nosso país. O endividamento da população idosa é notório 

frente à política de governo, desde 2003, de liberação do empréstimo consignado aos 

aposentados e pensionistas com desconto direto no contracheque, dinheiro certo, sem 

possibilidade de inadimplência para as instituições financeiras, sob o discurso de beneficiar os 

primeiros, tendo em vista os juros serem menores. 

Cabe a ressalva, que devido à crescente dependência financeira dos familiares em 

relação aos trabalhadores envelhecidos atrelado ao fato do valor do salário dos mesmos não 
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acompanhar a inflação, etc. tem acarretado a contratação ou renegociação dos empréstimos, 

se tornando um ciclo de endividamento desta população. 

De acordo com a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e 

Contabilidade, o empréstimo consignado movimenta R$ 243 bilhões por ano no país. Deste 

total, R$ 73 bilhões (30%) são relativos aos beneficiários do INSS (MEDEIROS, SOUSA, CHAVES, 

OLIVEIRA e NUNES, 2015). No que tange à saúde da população envelhecida, 70% desta depende 

do Sistema Único de Saúde, que vem sendo precarizado e privatizado por meio de cortes de 

verbas, contratação temporária de trabalhadores, levando a descontinuidade dos serviços e 

delegação da gestão para Organizações de Saúde (organizações privadas com interesse 

público). 

Precisamos de medidas que venham a atender esta população em seus direitos,  

conforme preconiza a Política Nacional de Saúde do Idoso (Portaria nº 2.528 de 19 de  Outubro 

de 2006), que versa sobre as diretrizes, que menciona “c) estímulo às ações  intersetoriais, 

visando à integralidade da atenção; d) provimento de recursos capazes de  assegurar qualidade 

da atenção à saúde da pessoa idosa” (BRASIL, 2006, s/p), seja em de  ampliação de leitos em 

UTI, de atendimento nas instituições de longa permanência e de  socialização de informações 

voltadas para o público idoso, sobretudo em um governo em que, nas ações de atenção básica, 

não encontramos mais dentre elas o programa saúde da  pessoa idosa, logo divulgação e 

informação sobre a Política Nacional de Saúde da  Pessoa Idosa para profissionais de saúde, 

gestores e usuários do SUS” (BRASIL, 2006 ,s/p), torna meramente uma normativa, pois as 

informações se tornam de  difícil acesso, pois não há um setor dentro do Ministério da Saúde 

para elaborar e propor diretrizes e estratégias de enfrentamento das necessidades de saúde da 

população idosa. 

Além disso, os espaços de controle democrático, em que a população idosa possa 

participar politicamente das decisões e acompanhar a implementação das políticas públicas que 

são espaços conquistados por muita luta, e vem sendo desarticulado, como foi o caso do 

presidente Bolsonaro, com a publicação do Decreto nº 9.893, de 27 de  junho de 2019, que 

reduz drasticamente a participação de várias entidades de defesa dos  direitos dos idosos como 

membros do conselho e o vincula ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

Percebe-se um retrocesso na democracia brasileira e um caminhar na direção da centralização 

das decisões em âmbito governamental. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Portanto, para concluir o debate – não com intuito de esgotar a temática ou de fazer 

uma inquirição – mas de fomentar a relevância da discussão acerca do envelhecimento da 

pessoa idosa e as condições sociais, econômicas e culturais que cercam o processo do 

envelhecer na sociedade brasileira. 

Em um contexto neoliberal do atual governo, conduzindo morosamente a 

implementação do calendário de vacinação que poderia ter salvado muitas vidas, o que se 

observou foi a ausência de vontade política. Nesse sentido, percebemos o quanto foi 

fundamental o avanço da política de vacinação em âmbito nacional, priorizando os idosos, mas 

muitos ficaram também com problemas em decorrência, afetando suas condições e autonomia, 

e se faz necessário pensar nos programas de cuidados de longa permanência ou aqueles que 

possam atender dando suporte para reabilitar o idoso para realizar suas tarefas cotidianas 

(autonomia). Ademais, o envelhecimento ativo é importante, mas deve ser pensado em 

conjunto: como os determinantes sociais incidem neste processo, principalmente para classe 

trabalhadora que vive do mínimo e não pode ter alimentação saudável (segurança alimentar), 

moradia, renda, serviços públicos, cultura, lazer, etc.?   

Devemos dar visibilidade a algumas pautas que são demandas deste segmento da classe 

trabalhadora envelhecida e suas interseccionalidade que não conseguem por todas as 

condições imposta na ordem do capital ter uma velhice digna e acabam por entrar no que Marx 

define como Lupem proletariado. A grande demanda por abrigamento tanto dos hospitais 

terciários como dos equipamentos que atuam com este público é uma pauta importante.   

Articular as políticas de proteção de forma intersetorial em várias esferas do Governo e 

as instituições de longa permanência que estejam pensando em diretrizes que auxiliem estas 

instituições no que se refere a uma qualidade desses serviços, não para punir, mas para 

melhorar os serviços – sendo estas instituições sem fins lucrativos ou não, até mesmo as 

governamentais. Implementar, por exemplo, Centros-DIA – Serviço de cuidados para idosos, ou 

investir nos que estão em atividade; pensar em espaços que possam abrigar estes idosos que 

não têm família, mas são ativos; segundo momento aqueles que tem limitação funcional, mas 

que não o limita de realizar suas tarefas. 

Todavia, há muito que se contextualizar dentro deste assunto; e são vários os aspectos 

que permeiam estas análises, e estamos engatinhando dentro do Serviço Social, nesta 
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perspectiva crítica do fenômeno da longevidade, em específico da classe trabalhadora 

envelhecida. 
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