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RESUMO 
A pauta sobre a velhice é emergente. Com o aumento da expectativa de 
vida e a escala crescente do número de idosos no cenário nacional, faz-
se necessário discutir sobre o envelhecimento humano e os processos 
de cuidado. Debater sobre cuidado é, também, debater sobre sua 
tendência de privatização e mercantilização. O conceito de familismo 
traz à tona a responsabilização dos indivíduos e das famílias pelas tarefas 
de cuidado e de suprimento das demandas advindas das mais diversas 
expressões da questão social. Dessa forma, o objetivo deste texto é 
problematizar a velhice, o familismo e a privatização do cuidado, 
demonstrando a interrelação entre tais categorias. Constata-se que, a 
privatização do cuidado, as políticas sociais familistas, a associação do 
cuidado à uma tarefa naturalmente feminina, a precariedade de acesso 
à proteção social, a sobrecarga da dupla/tripla jornada de trabalho 
realizadas pelas mulheres e a desvalorização do trabalho reprodutivo, 
contribui com a exposição das mulheres as mais diversas 
vulnerabilidades ao longo de suas vidas repercutindo na qualidade de 
vida e na forma de viver suas velhices. 
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ABSTRACT 
The agenda on old age is emerging. With the increase in life expectancy 
and the increasing scale of the number of elderly people on the national 
scene, it is necessary to discuss human aging and care processes. 
Debating care is also debating its tendency towards privatization and 
commodification. The concept of familism brings to light the 
responsibility of individuals and families for the tasks of caring and 
meeting the demands arising from the most diverse expressions of the 
social issue. Thus, the objective of this text is to problematize old age, 
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familism and the privatization of care, demonstrating the 
interrelationship between these categories. It appears that the 
privatization of care, family-oriented social policies, the association of 
care with a naturally feminine task, the precariousness of access to social 
protection, the overload of the double/triple working hours performed 
by women and the devaluation of work reproductive system, 
contributes to the exposure of women to the most diverse 
vulnerabilities throughout their lives, impacting their quality of life and 
the way they live their old age. 

 
Keywords: Old age. Familism. Care. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo problematizar a velhice, o familismo e a privatização 

do cuidado, que acaba por responsabilizar a mulher pela tarefa de cuidar, evidenciando a 

interrelação entre tais categorias. A produção textual se dividirá da seguinte forma: em um 

primeiro momento se problematizará a velhice, o conceito de familismo e sua incidência sobre 

os moldes de proteção social; posteriormente se abordará o cuidado e a divisão sexual do 

trabalho, que pauta como dever das mulheres o trabalho do cuidado; e por fim, as discussões 

apresentadas se assentam sobre o cuidado e o impacto sobre o envelhecimento, 

principalmente o feminino. O aporte teórico para fundamentar as principais categorias 

analíticas paira, principalmente, a partir das contribuições de Mioto (2020), Lehner (2020), 

Federici (2015, 2017) e Biroli (2014, 2018).  

 

2 VELHICE 

 

A pauta sobre a velhice é emergente “estamos vivendo mais e necessitamos viver com 

dignidade, este é um dos grandes desafios que tem tensionado as agendas governamentais de 

todos os países do continente latino americano, nesta primeira década do século 21” (SILVA, 

YASBEK, 2014, p. 103). Ressalta-se que “os programas, serviços e equipamentos sociais 

disponibilizados pelo poder público nos diferentes níveis de gestão em âmbito federal, estadual 

e municipal, embora representando avanços institucionais, são ainda insuficientes diante das 

necessidades crescentes” (SILVA, YAZBEK, 2014, p. 109). No contexto atual, agravado pela 

pandemia e pela pauta neoliberal, o sistema de proteção social encontra-se mais ameaçado. 
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Ao escrever o livro A Velhice, Beauvoir, já na década de 70, pretendia denunciar a 

conspiração do silêncio em relação à velhice, alegando que a sociedade se mostrava criminosa 

em relação aos velhos. Outrora formulada como uma questão individual e familiar, a velhice 

passa a ser representada, na contemporaneidade, como uma questão social. Beauvoir 

declarava: “todo mundo sabe que a condição das pessoas idosas é hoje escandalosa” (1990, p. 

265). Escandalosa, pois evidenciava – e ainda evidencia – um descaso escancarado com a 

velhice. A sociedade capitalista impõe aos velhos e velhas, de forma implacável, sua posição: a 

priorização de uma economia lucrativa. No “sistema mutilador” do capitalismo, o valor humano 

fica atrelado ao quanto os sujeitos são capazes de produzir (p. 13). 

O contexto social e econômico exerce grandes impactos na vida dos idosos e das idosas, 

pois interfere diretamente na forma como constroem e concebem suas identidades enquanto 

velhos e velhas e na visão construída coletivamente. Se socialmente constrói-se um padrão 

ideal de envelhecer, de forma jovial, saudável e produtivo, é isso que o mercado de consumo 

venderá a qualquer custo.  

Federici (2015) defende que se faz necessário uma “revolução cultural no conceito de 

velhice”, que, para a autora, “por um lado é equiparado a uma carga fiscal para o Estado e, por 

outro, age-se como se o envelhecimento fosse um aspecto opcional da vida, que podemos 

superar e inclusive evitar” (p. 98). O mercado publicitário, por exemplo, reconhecendo o sujeito 

velho como um possível consumidor, visa romper com o estereótipo da “velhice tradicional”, 

para investir na construção de uma nova estereotipagem de velhice: jovem e ativa, que deve 

aproveitar a vida consumindo. Na mesma medida, o mercado se apropria do nicho dos 

cuidados, que longe da agenda política, tornam-se responsabilidade das famílias e uma grande 

oportunidade no campo mercantil para sua comercialização. 

A “reprivatização da velhice” parte justamente desse novo mercado de consumo 

destinado à velhice da classe média e ao processo de responsabilização do sujeito pelo seu 

envelhecimento sadio e equilibrado (DEBERT, 1999, p.78). O que nos remete “ao problema 

político” de delimitação do que consiste em responsabilidade do Estado, dos sujeitos e das 

famílias (BIROLI, 2018, p. 58). Nesse contexto, pode-se questionar sobre as condições 

disponibilizadas para idosas e idosos das classes empobrecidas, pois, por não acessarem esse 

mercado de consumo, são duplamente excluídos: socialmente e economicamente, uma vez que 

também o “cuidado passa a ser mercantilizado” (BIROLI, 2018, p. 56).  
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2.1 FAMILISMO E A INTERFACE COM A PROTEÇÃO SOCIAL 

 

Sob essa perspectiva que se constitui o conceito de familismo, trazendo à tona a 

responsabilização dos indivíduos e das famílias pelo cuidado e pelo suprimento das demandas 

advindas das mais diversas expressões da questão social. Reforça-se que “as políticas 

neoliberais estão reconfigurando as relações entre produção e reprodução, e exercendo 

pressão sobre as famílias diante da retirada do Estado” (LEHNER, 2020, p. 115). 

Para Mioto (2020), ao longo da história, a perspectiva de proteção social sempre recaiu 

sobre as famílias. Dessa forma, “as articulações produzidas entre Mercado-Estado-

Família/Sociedade Civil para provisão de bem-estar, mediadas obviamente pelo Estado, 

resultam diferentes regimes de bem-estar social” (p. 26). As definições de família alinham-se à 

diversos projetos societários que expressam interpretações distintas sobre a realidade social e 

baseadas na concepção de justiça acabam por reforçar as “expectativas de proteção social 

depositadas na família” (p. 26). 

Mioto (2020) trabalha com a tese de que “as concepções de família em evidência no 

campo da proteção social estão situadas no arco do estrutural funcionalismo e da teoria social 

crítica” (p. 26). De forma breve, pode-se pontuar a concepção estrutural funcionalista como 

aquela pautada no casamento como a base da família e na sua complementariedade de papéis, 

cujo marco ideal é apresentado por meio da figura materna, paterna e dos filhos. Tal concepção 

traz amarras intrínsecas com o conservadorismo e com a naturalização das desigualdades 

sociais. 

A concepção de família que traz como base a teoria social crítica, “assenta-se no 

entendimento que a família é parte intrínseca do conjunto das relações sociais e é transpassada 

pelas contradições que caracterizam tais relações e, portanto, lócus privilegiado das expressões 

da questão social” (MIOTO, 2020, p. 27). A partir disso, a autora argumenta que as famílias 

“dadas as condições objetivas de vida no quadro de desigualdades típicas do modo de produção 

capitalista e da transição demográfica contemporânea, não podem assumir a maior parte dos 

custos de bem-estar de seus membros” (p. 29). Fenômeno esse muito comum no que diz 

respeito às demandas de cuidados advindas da velhice.  

Compreender tal perspectiva é fundamental para o desenvolvimento de uma leitura 

crítica, apreendendo a violência, a fome, o uso de substâncias psicoativas, por exemplo, não 
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como questões privativas das famílias, mas como fenômenos sociais que nelas repercutem, ou 

seja, a família passa a ser palco das mais diversas expressões da questão social. Presencia-se 

uma lógica contrária e perversa: “uma valorização da família como lócus privilegiado das 

sequelas da questão social por um Estado que pouco tem priorizado gastos com social e pouco 

tem implementado, em termos de política social, estratégias de superação das desigualdades 

sociais” (CARLOTTO, 2006, p. 145). Pontuar as concepções de família são fundamentais, visto 

que “tais concepções de família sustentam diferentes projetos de proteção social” (MIOTO, 

2020, p. 29).  

Apesar da Constituição Federal demarcar o Estado como figura central na provisão da 

proteção social, presencia-se que a família ainda possui a centralidade na provisão de bem-

estar. Para Mioto (2020), “o padrão familista na proteção social brasileira implica dois níveis: 

macrossocial e microssocial” (p. 37). No nível macrossocial a família é a instituição provedora 

do bem-estar. No microssocial “apela-se para a rede de mulheres”, ou seja, a figura feminina é 

responsável pelo bem-estar social e o cuidado de seus membros (p. 37). Para Biroli (2014), a 

privatização da esfera familiar “equivale a sua definição como uma esfera social separada do 

mundo político”. Esse entendimento se “desdobrou em barreiras à ação do Estado e em 

empecilhos para a aplicação de normas de construção de relações sociais mais justas na vida 

doméstica” (p. 42). Assim, ocorre a naturalização do modelo de família burguês e privatizado, 

que precisa, automaticamente, autogerir-se. Essa ideologia “acentua as injustiças nos dois 

âmbitos, colocando a família numa posição que é, ao mesmo tempo, a de produto e produtora 

das assimetrias e desigualdades assim constituídas” (p. 20) 

Pensando sobre o conceito de familismo, Lehner (2020) o define como “um tipo de apoio 

intergeracional baseado no trabalho das mulheres” (p. 112). Da mesma forma, ela aponta que 

este modelo familista “está prestes a se tornar um modelo inviável devido às mudanças 

sociodemográficas” que exigem cuidados a longo prazo (p. 112). 

Essa configuração de definir as demandas por cuidado, direcionando-as como 

responsabilidade das famílias, leia-se como responsabilidade das mulheres que acabam por 

assumir o trabalho reprodutivo e não remunerado, é a mais cruel expressão do familismo. 

Principalmente, por atribuírem às mulheres a função de cuidadoras como uma função 

inerentemente feminina. 
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3 CUIDADO E A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO 

 

Ao tratar da divisão sexual do trabalho, Biroli (2018) a contempla como “um lócus 

importante da produção de gênero” e alerta que a divisão sexual do trabalho hierarquiza 

questões sociais como gênero, classe e raça. Importante frisar que essas “hierarquias de gênero 

assumem formas diferenciadas segundo a posição de classe e raça das mulheres” (BIROLI, 2018, 

p.23). Em meio ao capitalismo e a cultura do patriarcado, as questões de gênero permeiam a 

vida das mulheres, “como demonstra a história das mulheres e da acumulação primitiva, a 

construção de uma nova ordem patriarcal, que tornava as mulheres servas da força de trabalho 

masculina”, sendo esse mecanismo de exploração de “fundamental importância para o 

desenvolvimento do capitalismo” (FEDERICI, 2017, p. 232).  

Para Hirata e Kergoat (2009) a divisão sexual do trabalho “é a forma do trabalho social 

decorrente das relações de sexo” (p. 67). Dessa forma, convencionou-se que os homens são 

responsáveis pelo trabalho produtivo e as mulheres pelo trabalho reprodutivo. Assim, há uma 

divisão e hierarquização do trabalho. Tal concepção, é legitimada pela “ideologia naturalista” 

que acaba por “relegar o gênero ao sexo biológico e reduz as práticas sociais a ‘papéis sociais’ 

sexuados, os quais remetem ao destino natural da espécie” (p. 68).  

Enraizada em nossa cultura, a divisão sexual do trabalho acaba por moldar, inclusive, a 

constituição da identidade dos sujeitos. Na velhice essa questão será evidenciada, e levará as 

mulheres, ainda mais, às margens da sociedade e das oportunidades. Não é incomum vermos 

idosas sem nenhuma renda, dependendo exclusivamente da renda do cônjuge, a qual, por 

vezes, não ultrapassa o salário mínimo. Somado a isso, “alimentando esses circuitos”, inclui-se 

a “ideologia da dependência emocional, física e moral” (BIROLI, 2018, p. 32).  

As mulheres que exercem a função de cuidadora “vêem comprometida sua possibilidade 

de exercer trabalho remunerado, tornando-se socialmente mais vulneráveis e dependentes dos 

seus companheiros, de outros familiares e/ou do Estado” (BIROLI, 2014, p. 70). É nessa direção 

que Motta (1999) afirma que “dependendo da classe social e dos arranjos familiares, ser velha 

pode significar viver em grande pobreza, ou até na miséria”. A autora ainda pondera que 

mesmo as mulheres “originalmente de classe média” acabam vivenciando tal situação, “por 

tratar-se de uma geração de escassa participação no mercado de trabalho e, portanto, com 

poucos recursos pessoais de sobrevivência” (MOTTA, 1999, p. 210). Então, ao se considerar a 
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relação entre “dependência, pobreza e velhice”, pode-se fazê-la na perspectiva analítica da 

distribuição de recursos financeiros e econômicos e na disponibilidade de políticas sociais 

(SALGADO, 2002). 

Não diferente, a divisão sexual do trabalho é também expressa na forma como as 

políticas públicas se consolidam e como a seguridade social está constituída no contexto 

neoliberal. Carlotto (2006) aponta que os esforços governamentais focados nas famílias são 

baseados em estratégias de “entrega direta de bens ou atividades de capacitação que reforçam 

as habilidades consideradas adequadas às dona-de-casa e mães não trabalhadoras” (p. 145). O 

trabalho doméstico não remunerado acaba sendo um mecanismo de exploração e reprodução 

da força de trabalho (FERERIC, 2017). Presencia-se, uma apropriação do tempo, dos direitos e 

da autonomia das mulheres, principalmente daquelas que pertencem às classes subalternas.  

A falta de acesso à proteção social e às políticas públicas “impacta a organização da vida 

doméstica, tendo consequências na coabitação e no sentido assumido pelas redes de parentes 

e vizinhos em diferentes classes sociais” (BIROLI, 2014, p. 37). Assim, Biroli cita Sarti para 

corroborar com a ideia de que “a família pobre não se constitui de um núcleo, mas de uma 

rede” (p. 38). Quanto menor o acesso às políticas, aos programas e serviços públicos como 

“creches e atendimento médico-hospitalar ou doméstico adequado, por exemplo, maiores são 

as chances de quem cuida ter dificuldades para prover materialmente as próprias necessidades 

e as dos que lhe são próximos”. Da mesma maneira ficam reduzidos, também, o “tempo livre e 

oportunidades de autodesenvolvimento, estudo e profissionalização” (BIROLI, 2014, p. 69).  

 

3.1 CUIDADO: UM CONCEITO FEMININO? 

 

As mulheres assumem desde muito jovens o papel de cuidadoras e isso se transmite ao 

longo das gerações. Lehner (2020) aponta que o “cuidado que as mulheres proporcionam como 

parte do trabalho reprodutivo é baseado em uma concepção onipotente de família, como se 

elas tivessem recursos inesgotáveis para atender às necessidades de cuidados de seus 

membros” (p. 106). Mas, sabe-se que as famílias, por vezes, não terão os recursos materiais, 

financeiros, políticos, humanos e emocionais disponíveis para exercer os cuidados dos seus.  

A expressão “crise do cuidado” diz respeito, justamente, “a incapacidade social e política 

de garantir o bem-estar de grandes setores da população que não são capazes de cuidar de si 
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mesmos, de cuidar dos outros ou de serem cuidados” (LEHNER, 2020, p. 105). A prestação dos 

cuidados parte, principalmente, de quatro esferas: mercado, Estado, famílias e das ONGs. A 

crise do cuidado “exacerba as desigualdades entre homens e mulheres, deixando claro que o 

modelo tradicional de família, baseado na divisão do trabalho com base no gênero, é 

insustentável, ao mesmo tempo que expressa o colapso da capacidade de cuidado da família” 

(p. 106). Pensando a partir do “lugar das pessoas em situação de dependência, os cuidados são 

uma necessidade multidimensional que combina aspectos materiais e imateriais” (p. 108). A 

crise do cuidado expressa o esgotamento da capacidade de cuidado das famílias que não 

conseguem mais dar conta da demanda que se apresenta. 

Culturalmente e socialmente se convencionou que as “mulheres devem assumir esta 

tarefa de forma natural como parte do seu trabalho doméstico” (FEDERICI, 2015, p. 100). Na 

contemporaneidade, a “nova divisão internacional do trabalho reprodutivo promovida pela 

globalização transferiu grandes quantidades de trabalho para as costas das mulheres 

imigrantes” (FEDERICI, 2015, p. 102). A privatização da família e a carência de políticas públicas 

para a “socialização de parte das tarefas domésticas afeta em especial as mulheres pobres e 

negras, impossibilitadas de comprar serviços no mercado do cuidado e facilidades 

(eletrodomésticos, refeições prontas etc.) que reduzem a carga cotidiana da vida doméstica” 

(BIROLI, 2014, p. 31). 

Da mesma forma, quando são os membros da família que cuidam dos idosos, as tarefas 

de tais cuidados recaem, também, sobre as mulheres que “durante meses, e às vezes anos, 

vivem no limite do esgotamento físico e mental, consumidas pelo trabalho e pela 

responsabilidade de ter que proporcionar cuidados e realizar tarefas para as quais 

frequentemente não estão preparadas” (FEDERICI, 2015, p. 104). O papel da mulher como 

responsável pelo cuidado foi socialmente naturalizado e desvalorizado. Essa “naturalização do 

exercício do trabalho doméstico pelas mulheres, a ideia de que seu trabalho fora da casa tem 

como objetivo complementar a renda familiar está na base da posição economicamente mais 

vulnerável das mulheres em relação aos homens” (BIROLI, 2014, p. 16). Lehner (2020) destaca 

que “o cuidado informal prestado na esfera privada é assimilado ao trabalho doméstico e, 

portanto, uma atividade não remunerada. Isso se torna um obstáculo à sua valorização social e 

visualização como trabalho” (p. 108). Ademais, “o cuidado se torna visível quando falta ou é 

realizado de forma inadequada” (p. 110). 
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Para Beauvoir (1990), no enredo da condição de gênero, a velhice não possui o “mesmo 

sentido nem as mesmas consequências para homens e para mulheres” (p. 104). Em nossa 

sociedade, a mulher velha, em muitos casos, passa a ser vista como não mais sexuada. Percebe-

se que, “em geral, seu estatuo permanece inferior ao dos homens. São negligenciadas e 

abandonadas com mais facilidade” (BEAUVOIR, 1990, p. 105). Biroli (2018) reforça que 

“historicamente a posição relativa das mulheres expõe a baixa efetividade de direitos que 

foram universalizados nas sociedades ocidentais, mesmo os mais fundamentais” (p. 10). É nesse 

sentido, considerando as condições nas quais o sujeito vive seu envelhecer, que se demarca o 

acesso a direitos e a proteção social – ou a desproteção social, nos dizeres de Sposati (2013, p. 

661), “desarranjo estratégico” – como determinantes na forma como as mulheres envelhecem. 

 

3 O CUIDADO E O IMPACTO NO ENVELHECIMENTO FEMININO 

 

Lehner (2020) aponta que de acordo com a ONU uma população envelhecida é aquela 

em que as pessoas com 65 anos ou mais representam 7% da população. O Brasil, de acordo 

com o laboratório de demografia e estudos populacionais, da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, possui 9,6% de idosos acima de 65 anos. Isso quer dizer que o país possui uma população 

envelhecida, e, mediante essa realidade, precisa-se incluir esse tema na agenda política e na 

formulação de proteção social especializada.  

Ainda citando Lehner (2020), é importante ressaltar, ao analisar o advento demográfico 

da senilidade, o fenômeno do “envelhecimento dentro do envelhecimento”; e a denominada 

“geração sanduíche” - sobreposição das diferentes gerações – que representam 

responsabilidades relacionadas à geração anterior e às seguintes. Ou seja, a realidade 

contemporânea demonstra idosos cuidando de outros idosos e a responsabilização transferida 

de geração em geração. Cuidado esse, que recai como encargo sobre a figura feminina. A autora 

avalia que há uma sobremortalidade de homens, as mulheres atingem “maior expectativa de 

vida, embora em piores situações de saúde ou com alguma deficiência” (p. 104 e 105). 

Assim, vislumbra-se que envelhecimento feminino acontece com a exposição de maior 

índice de vulnerabilidades e precariedade. Na ausência de políticas públicas, as redes informais 

de apoio assumem maior importância, e o cuidado com idosos é privatizado” (FEDERICI, 2015, 

p. 106). E aos idosos da classe baixa, que não podem acessar aos cuidados disponíveis, ficam à 
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mercê da caridade ou de uma rede apoio limitada. Destarte, “devido à desvalorização do 

trabalho reprodutivo, quase todas as mulheres enfrentam o envelhecimento com menos 

recursos que os homens, medido em termos de apoio familiar, renda econômica e bens 

disponíveis” (FEDERICI, 2015, p. 112). O trabalho de cuidado de idosos sofre, de acordo com a 

autora, “uma dupla desvalorização cultural e social”. Assim como o restante do trabalho 

reprodutivo não é reconhecido como trabalho, “o cuidado de idosos é estigmatizado como uma 

atividade que absorve valor, mas não o gera” (FEDERICI, 2015, p. 100). 

Ao conceitualizar o que é cuidado, Lehner (2020) aponta algumas dificuldades: a 

ambiguidade do termo; sua baixa visibilidade e a alta naturalização; e a concepção da tarefa de 

cuidar com base no amor, o que a torna uma atividade intransferível. Nesse mesmo esforço, a 

autora aponta que os cuidados podem ser pensados a partir de cuidados informais – ou não 

profissionais, tidos também como empíricos – realizado pelas famílias, amigos, vizinhos, sendo 

uma das características desses cuidados a feminização e a visão do cuidado como capacidade 

inata das mulheres; e os cuidados formais – profissionais - que são disponibilizados dentro de 

uma estrutura burocrática, comercial e profissional.  

Ao debater a categoria cuidado é preciso reconhecer o caráter coletivo “do sujeito do 

trabalho de cuidar” e que mesmo com o advento das novas formas e organizações familiares, 

as mulheres ainda são as principais cuidadoras, baseadas nas ideologias de que elas possuem 

disponibilidade permanente”; “elas tomam conta”; e o papel de cuidadora como “algo natural”. 

Quando na verdade o cuidado envolve trabalho psíquico, mental e cognitivo” (LEHNER, 2020, 

p. 110). Faz-se urgente desvincular o cuidado da visão estereotipada de amor e colocá-lo na 

agenda política, bem como, superar o forte viés de gênero expresso nas políticas públicas que 

acabam por reforçar a posição das mulheres como cuidadoras informais, confrontando a lógica 

mercantilizadora da vida.  

Se ao longo da vida as mulheres passam por processos de exclusão, subordinação, falta 

de acessos aos direitos e às políticas sociais, precarização das relações de trabalho e familiares, 

na velhice, essas situações se acentuarão e terão interferência na qualidade de vida das idosas. 

Além de marcadas nas rugas e nas linhas de expressão, ficam impressas na subjetividade e na 

forma como se veem e vivenciam suas velhices. Nesse cenário, o Estado que as negligencia ao 

longo da vida, na velhice, praticamente as abandona.  
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Butler (2015) alerta que “a vida exige apoio e condições possibilitadoras para poder ser 

uma vida vivível” (p. 40). Nessa medida, a falta de apoio e a precariedade que as mulheres são 

submetidas ao longo da vida, influenciam na construção de suas individualidades e 

feminilidades. A feminização da velhice é uma realidade, mas ainda constitui uma categoria 

invisibilizada em nossa sociedade, sendo as mulheres idosas um dos grupos sociais mais 

afetados pela pobreza e pela falta de cobertura das políticas de proteção social (DANIEL, 

SIMÕES, MONTEIRO 2012). Mediante o exposto, as mulheres idosas ficam mais vulneráveis 

nessa fase da vida (BIROLI, 2018), pois o fenômeno do envelhecimento se consolida em 

contextos desfavoráveis à proteção social pública (PEREIRA, 2007). Esses fatores influenciam na 

qualidade de vida e na construção da cidadania das mulheres idosas. 

De acordo com Carlotto (2006), a “posição das mulheres é uma construção interna à 

própria cidadania”, problematiza-se, então, a visão liberal de cidadania como meramente 

sinônimo de igualdade (p. 143). As mulheres ao longo da história constituíram-se agentes de 

luta pelos direitos, simbolizando, em muitos momentos, figuras de resistência ao sistema, 

tendo em vista que as relações de gênero foram historicamente construídas e pautadas nas 

relações de poder (FEDERICI, 2017). Ao falar de igualdade em um sistema social justo, fala-se 

da desconstrução das relações de poder que pairam sobre o gênero. E quanto “menos tempo 

livre e menos renda se traduzem em menor participação política” (BIROLI, 2014, p. 32). A 

marginalidade política e as desigualdades sociais e de gênero, expressam a injustiça social que 

paira sobre as mulheres e seu processo de envelhecimento, tendo em vista que a maneira que 

transitamos pelo processe de envelhecimento demarcará a qualidade de vida usufruída na 

velhice. Conclui-se que a “mercantilização dos serviços e benefícios de cuidados reforça a 

desigualdade social” (LEHNER, 2020, p. 105).  

Biroli (2014) considera uma sociedade justa aquela na qual “as normas e práticas sociais 

vigentes asseguram a liberdade individual e a igualdade de condições” (p. 62). Para tanto, a 

autora defende o respeito às identidades plurais; ações do Estado contra as opressões de 

violências familiares e públicas; ampliação da responsabilidade do cuidado e políticas de renda 

básica universal e oferta de serviços públicos para garantir as condições mínimas de vida. No 

cerne dos debates há que considerar que nos mais diversos campos de atuação as “políticas e 

práticas sociais cotidianas agem no sentido de privilegiar determinadas formas de vida, 

estigmatizando e penalizando outras” (p. 64). O Serviço Social, nas palavras de Pereira (2007) 
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“por ser uma profissão que atua em constante interação com as políticas e os direitos sociais, 

não pode ficar alheio à tematização do fenômeno do envelhecimento”. A autora ainda afirma 

que a profissão não pode se “abster de um exame crítico do significado e implicações 

contextuais” do processo do envelhecimento humano” (p. 244). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A velhice será vivida de modo muito singular a depender da maneira como o sujeito 

transitou pelo processo de envelhecimento, sua condição de raça e classe e, também, quais 

caminhos nesse percurso a ele foram disponibilizados. Dessa forma, com a privatização do 

cuidado, com as políticas sociais pautadas no familismo, com responsabilização dos cuidados às 

mulheres e a precariedade de acesso a proteção social, com a sobrecarga da dupla/tripla 

jornada de trabalho a elas impostas, e a desvalorização do trabalho reprodutivo, pode-se 

constatar que as mulheres estão expostas as mais diversas vulnerabilidades ao longo de suas 

vidas e isso repercutirá na qualidade de vida ao viver suas velhices. O debate em torno da 

velhice, da privatização do cuidado e da responsabilização das mulheres por estes, deve fazer 

parte da agenda política e, na mesma medida, da revisão da estrutura das políticas públicas 

atuais. Da mesma forma, na atuação do Serviço Social, deve-se problematizar tais questões, 

com vistas a não reprodução de visões distorcidas e culpabilizadoras das famílias e das 

mulheres. 
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