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

 

REFLEXÕES SOBRE OS CONDICIONANTES SOCIAIS DAS VELHICES DOS 
VELHOS TRABALHADORES 

 
REFLECTIONS ON THE SOCIAL CONDITIONS OF THE OLD AGE OF OLD WORKERS 

 
Joice Sousa Costa1 

 
RESUMO 
O presente artigo possui como objetivo debater sobre a necessidade do 
enfoque dos condicionantes sociais que permeiam o processo de 
envelhecimento e velhice dos velhos trabalhadores na tessitura do 
capital. Desta maneira, vimos como pertinente traçar breves 
considerações sobre os pilares da Teoria Social Crítica de Marx, para que 
então, tivéssemos subsídios para analisar os condicionantes sociais das 
velhices. As reflexões destacaram a necessidade da consolidação da 
gerontologia social crítica, que ultrapasse as limitações do pensar 
conservador sobre as velhices, é relevante que nossas produções sejam 
verdadeiramente críticas e enfoquem nos patamares de classe, raça, 
etnia, gênero e geração, denunciando as disparidades de envelhecer 
nesta sociabilidade. 
 

Palavras-chave: Velhices; Teoria social crítica de Marx; Condicionantes 

sociais. 

 

ABSTRACT 
This article aims to discuss the need to focus on the social conditions 
that permeate the aging process and old age of old workers in the fabric 
of capital. In this way, we saw it as pertinent to draw brief considerations 
on the pillars of Marx's Critical Social Theory, so that we would then have 
subsidies to analyze the social conditions of old age. The reflections 
highlighted the need to consolidate critical social gerontology, which 
goes beyond the limitations of conservative thinking about old age, it is 
important that our productions are truly critical and focus on the levels 
of class, race, ethnicity, gender and generation, denouncing the 
disparities of grow old in this sociability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Discorrer sobre o processo de envelhecimento e velhice levando em consideração os 

movimentos da realidade, nos coloca diante a necessidade de lançar um olhar cuidadoso e 

crítico. Esta análise deve ser cuidadosa, justamente para que não tomemos os índices de 

aumento da expectativa de vida como sinônimo da qualidade de vida, ou que tratemos a velhice 

como um processo individual. 

As velhices devem ser entendidas como processos heterogêneos delimitados e 

conformados pela centralidade do trabalho na vida social, e que este fenômeno no modo de 

produção capitalista assume aspectos coletivos de pertença de classe social e dos 

condicionantes sociais, que redimensionam as precariedades de envelhecer na sociabilidade 

burguesa. 

Quando nos referimos as particularidades de envelhecer no cenário brasileiro faz 

necessário tecer críticas e denúncias sobre o modo homogeneizador e conservador que as 

velhices dos velhos trabalhadores vêm sendo tratadas no âmbito acadêmico. Desta maneira, a 

eleição do método da Teoria social crítica de Marx é essencial para desvelar as relações sociais 

de produção e os impactos desta nas condições de trabalho e de vida que os sujeitos sociais 

envelhecem.  

Logo, o manuscrito tem como objetivo geral analisar brevemente os condicionantes 

sociais do envelhecimento no cenário brasileiro. Desta maneira, destacamos os principais 

aspectos da Teoria social crítica de Marx e a necessidade da denúncia crítica da 

heterogeneidade do envelhecer ante os condicionantes sociais de classe social, gênero, raça e 

etnia.  

 

2 INCURSÕES TEÓRICAS SOBRE A TEORIA SOCIAL CRÍTICA DE MARX 

 

Primeiramente, a Teoria social crítica de Marx possui um cunho econômico-político que 

buscou analisar as legalidades sociais da instauração e legitimação do modo de produção 

capitalista nos séculos XX e XXI. Contudo, cabe destacar que as investigações de Marx sobre os 

condicionantes econômicos não foram reducionistas, tanto que podemos encontrar um estudo 
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extensivo da história das produções sociais, bem como da ação diretamente dos sujeitos 

políticos econômicos e complexos sociais.  

Diante essa explanação, temos condições para adentrar nos debates sobre a construção 

da Teoria social crítica de Marx. Isto é dizer que, as reflexões de Marx estão embrenhadas na 

ontologia, que é “[...] o estudo do ser, isto é, a apreensão das determinações mais gerais e 

essenciais daquilo que existe” (TONET, 2016, p. 15), e sem dúvida Marx consolidou uma crítica 

ontológica do sistema capitalista. Estamos imersos às amarras da tessitura do sistema 

“sociometabólico do capital”, que limita as ações humanas, tendo como premissa a exploração 

da força de trabalho, sugando o tempo de trabalho e de vida da classe que está subjugada à 

venda dessa força de trabalho.  

Aferimos que há um pressuposto da Teoria social crítica de Marx em investigar as 

relações sociais de produção, entendidas por Chauí (2012, p. 60), “[...] como o modo pelo qual 

os homens produzem e reproduzem suas condições materiais de existência e o modo como 

pensam e interpretam essas relações”.  

Outro ponto inovador e crítico que sobressai da Teoria social crítica de Marx, é a 

compreensão ampla sobre as relações sociais de produção e a gênese do Estado no rol da 

sociabilidade burguesa. Tendo a contradição como ponto fundante do pensamento, o Estado 

então aparece em sua essência como um complexo social paradoxal que se mantém por via da 

luta de classes, negando e questionando toda a visão liberalista-positivista elaborada até então.  

Outrossim, o Estado é a expressão da manutenção da luta de classe: daqueles que 

vendem sua força de trabalho no anseio de ter em troca sua sobrevivência, reduzida aos 

ditames das mínimos sociais impostas pela ordem do capital e, por outro lado, a classe que 

compra e explora o tempo de trabalho e de vida dos indivíduos sociais, se apropriando de forma 

privada das riquezas geradas socialmente. Ora, o Estado é uma instituição atuante nas relações 

sociais de produção, porque “[...] exprime na esfera da política as relações de exploração que 

existem na esfera econômica” (CHAUÍ, 2012, p. 78).  

Dessa maneira, as intervenções sociais do Estado são limitadas, focais e residuais, 

atuando com o objetivo de amenizar, conter e apaziguar os momentos de efervescência da luta 

de classes, bem como oferecer respostas às expressões da Questão social, obtendo em troca a 

desarticulação das frações de classe trabalhadora.  



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

 

3544 

O sistema do capital condiciona relações sociais de produção estabelecidas entre os 

indivíduos sociais, pois elas se baseiam na forma pela qual os indivíduos sociais organizam sua 

produção e reprodução. Dessa maneira, a inserção do indivíduo social no mundo do trabalho 

determina como o sujeito social irá se reproduzir, refletindo seus limites e suas potencialidades 

genuinamente humanas.  

Quando nos dispusemos a estudar e aprofundar os conhecimentos sobre a velhice junto 

aos velhos trabalhadores, vimos como pertinente enunciar que buscamos construir 

conhecimentos críticos sobre a temática, entendendo as velhices para além do fato cronológico 

e dos parâmetros da epidemiologia.  

Assim, nesse item salientaremos a necessidade da consolidação de uma linha de estudo 

e pesquisa que dialoga com a gerontologia social crítica, justamente, por propor uma análise 

das condições objetivas de vida da população que envelhece sob os moldes do modo de 

produção capitalista.  

 

3 AS PRECARIEDADES DE ENVELHECER NA TESSITURA CAPITALISTA: BREVES CONSIDERAÇÕES 

SOBRE OS CONDICIONANTES SOCIAIS 

 

No movimento dialético da Teoria social crítica, como então podemos apartar o olhar 

das velhices das materialidades da vida social dos indivíduos envelhecidos? Ou então considerar 

o envelhecimento humano como um fato consolidado em todas as nações do mundo? Seriam 

as velhices homogêneas?  

Assim, já podemos apontar que não entendemos e concordamos com a concepção que 

compreende o processo de envelhecimento e velhice como algo natural e imutável. Dessa 

maneira, interpretamos estes fenômenos da vida humana como construções sociais passíveis 

de serem analisadas no tempo e espaço histórico, tanto que, não é mais sustentável do ponto 

de vista do movimento da realidade que as velhices ainda sejam vistas como “[...] coisa, 

descaracterizado, fragmentado, visto independentemente das suas condições objetivas de 

existência” (HADDAD, 2016, p. 91).  

Faz-se necessário desvencilhar os discursos sobre as velhices como um tema 

homogeneizado e descontextualizado da conjuntura social. Esse tipo de ideologia promove 

ataques aos direitos socialmente conquistados pelos velhos trabalhadores, reforçando uma 
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ideia privatizadora e individualista de conceber o processo de envelhecimento e velhice, além 

de afirmar a possibilidade de superexploração da força de trabalho dos velhos.  

Dessa maneira, cabe desvelar algumas questões referentes ao processo de 

envelhecimento e velhice no panorama brasileiro, discutindo alguns discursos ideopolíticos 

presentes no cotidiano. Bem como, visitar os dados que direcionam nosso olhar sobre as 

possíveis “problemáticas” que o capital prevê acerca do envelhecimento demográfico, visando 

aqui, ultrapassar as barreiras do debate cronológico e epidemiológico sobre as velhices das 

populações, assim: 

 

Nessa perspectiva de apreensão, para além dos aspectos biológicos, da demarcação 
cronológica e da amplitude populacional, há de se considerar as relações sociais como 
condicionantes no processo de envelhecimento humano, o qual será diferenciado e 
desigual entre os indivíduos e populações, quando o recorte é o tempo e espaço do 
capital. (CAMPELO E PAIVA, 2014, p. 34).  

 

Primeiramente, convém lembrar, os grandes ideólogos da velhice se enganam ao tratar 

o processo de envelhecimento demográfico como um todo homogêneo que ocorre em todos 

os países do mundo de forma generalizada.  

Como o método que nos ilumina  da Teoria Social Crítica de Marx  preza pela categoria 

contradição, desde aqui podemos afirmar que o panorama de envelhecimento populacional 

resguarda particularidades próprias desse modo de produção e, ainda mais: retrata a 

exploração da força de trabalho, aliada aos condicionantes de classe social, gênero, raça/etnia 

e geração, pois, no entendimento de Haddad (2016, p. 77), “Generalizar para a velhice o que se 

pode ser vivido por apenas uma minoria de velhos é avançar o ‘sinal vermelho’ do semáforo da 

ciência. Não levando em conta as condições objetivas de trabalho na sociedade capitalista”.  

Essa breve reflexão já indica a existência de uma conjuntura altamente desigual marcada 

pelos embates entre o Capital e Trabalho, de onde emergem as expressões da Questão Social.  

Em uma sociedade marcada pelo conflito entre capital e trabalho, é inviável pensar que 

o curso de vida dos sujeitos sociais se constrói de maneira homogênea. A exploração da força 

de trabalho (força motriz do sistema capitalista) reflete na forma precária do processo de 

envelhecimento das frações de classe trabalhadora. 

Dessa maneira, o processo de envelhecimento e velhice são heterogêneos, pois apesar 

de estarem mediatizados por elementos universais, no movimento dialético, com a 

singularidade dos sujeitos sociais, estas expressões da Questão social se particularizam em uma 
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totalidade complexa de determinantes que incluem os aspectos da esfera político-econômica, 

a pertença das frações de classe social, a cultura, raça, etnia, gênero e geração. Ou seja, “[...] 

há de se destacar que a análise do processo de envelhecimento e velhice requer uma visão 

contextualizada, pois não é uma simples soma de fatores, e nem mesmo uma interposição dos 

mesmos, mas sim uma complexa teia de determinantes sociais, políticos, econômicos, 

culturais” (COSTA, 2015, p. 32).  

O envelhecimento demográfico não é um fenômeno consolidado em todas as nações. E 

é nitidamente marcado pelas particularidades que a tessitura do modo de produção capitalista 

infringe sobre os cidadãos, desse modo, envelhecer ainda se mostra como uma conquista 

humana no âmbito político estando intimamente ligado com os movimentos sociais dos 

trabalhadores e a implantação de políticas sociais, sendo esse fator primordial em proporcionar 

o processo de envelhecimento dessa população.  

Colocar as velhices em discussão sob os parâmetros dos condicionantes sociais é 

primordial para interpretar as diversidades e heterogeneidades que se consolidam no processo 

de envelhecimento e velhice, aliás, é radicalizar o debate do “receituário gerontológico” 

confrontando as ideologias sobre o processo de envelhecimento com a realidade social dos 

nossos velhos trabalhadores brasileiros.  

O Brasil é um país com um alto percentual de velhos trabalhadores, constituindo um 

segmento diverso e multifacetado e, para além desse fato, os estudiosos do campo da 

gerontologia afirmam que esse processo de envelhecimento populacional ocorreu de maneira 

acelerada. Nos dizeres de Berzins (2003, p. 23), 

 

[...] por volta do ano de 2050, pela primeira vez na história da espécie humana, o 
número de pessoas idosas será maior que o de crianças abaixo dos 14 anos. A 
população mundial deve saltar dos 6 bilhões para 10 bilhões em 2050. No mesmo 
período, o número de idosos deve triplicar passando para 2 bilhões, ou seja, quase 
25% do planeta. 

 

No entanto, para entender esse panorama do envelhecimento da nossa população é 

preciso entender as entrelinhas que perpassam as estatísticas oficiais, radicalizar nas análises, 

prezar e evidenciar as contradições presentes no processo de envelhecimento da população, e 

levar em consideração as consequências da pandemia da Covid-19 que afetou diretamente a 

população idosa e pobre neste país.  
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Quando nos colocarmos a pensar criticamente sobre os condicionantes sociais dos 

velhos trabalhadores brasileiros, devemos considerar os determinantes sociais de classe, 

gênero, raça e etnia e geração.  

Assim, faz-se necessário repensar a ótica de envelhecimento das mulheres no Brasil, 

porque nem sempre, estes anos a mais vividos podem expressar outras situações de 

vulnerabilidade social2. Sendo que, basta refletirmos sobre as violações cotidianas que as 

mulheres sofrem cotidianamente: diferentes oportunidades de trabalho em detrimento do 

gênero, a “dupla” jornada de trabalho conciliando o trabalho doméstico e o de cuidado, as 

opressões de gênero que incluem as violências sociais, morais, patrimoniais, psicológicas e 

sexuais.  

Ademais, essa condição de desigualdade imposta socialmente as mulheres reflete na 

forma de envelhecer, tendo em vista que, o envelhecer na ótica do gênero carrega outras 

expressões da Questão social. De acordo com Belo (2016, p. 130-131): 

 

Na velhice, elas vivem as desvantagens acumuladas ao longo de uma vida de 
discriminação e desigualdades. Entre os principais aspectos que reforçam esta 
constatação está o fato de que a atual geração de mulheres idosas, em sua maioria, 
exercia o trabalho doméstico, mantendo uma posição de subordinação – pelo menos, 
econômica – aos homens. Trata-se, portanto, de pessoas que, ao terem permanecido 
fora do mercado de trabalho, recebem hoje pensões exíguas de viuvez ou assistenciais. 
As diferenças também se mantêm nas aposentadorias, pois, em caso de ter havido 
remuneração, em geral, ela era (e é) inferior àquela recebida pelos homens. Ainda 
assim, grande parte delas atualmente tornou-se a provedora econômica da unidade 
domiciliar.  

 

A pesquisa de Belo (2016) é relevante, pois desvela as implicações das condições de 

envelhecimento das mulheres na tessitura do capital, dentre elas, a pesquisadora reflete que a 

longevidade das mulheres idosas interfere nos indicadores de qualidade de vida, justamente 

porque, os anos a mais vividos pelas as mulheres no Brasil, muitas vezes são marcados pelo 

cuidado para com os netos, filhos e/ou cônjuges em situação de dependência, e até mesmo as 

mulheres velhas tendem a ter que conviver com “[...] alguns valores e estereótipos sociais, que 

 
2 De acordo com Campelo e Paiva (2014, p. 26 apud Batista et al., 2008) a Organização Mundial da Saúde define 
grupos em situação de vulnerabilidade social com as seguintes elegibilidades “[..] idade superior a 80 anos; morar 
só, mulher, especialmente solteira ou viúva; morar em instituições; isolamento social; não ter filhos; apresentar 
limitações severas ou incapacidades; casais em que um dos cônjuges seja incapacitado ou esteja doente, e ter 
recursos escassos”. 
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dificultam a reestruturação de sua vida conjugal, quando assim é desejada, ou com a carência 

de suporte material e afetivo, quando surgem as debilidades físicas” (BELO, 2016, online).  

Outra discussão que é traçada no âmbito da análise crítica das velhices  embora o 

debate ainda seja residual, o que nos chama a atenção para embrenhar nesse aspecto 

fundamental  é o condicionante de raça e etnia.  

O estudo de Silva et al. (2010) dimensiona as disparidades estruturais do 

envelhecimento da população negra no Brasil, e esboça um panorama do enfrentamento 

cotidiano das expressões da Questão social que assolam as potencialidades dos sujeitos sociais. 

Na referida investigação de base epidemiológica, foi considerado um grupo de:  

 

[...] 1.263, por terem sido excluídos os amarelos e os indígenas. Analisaram-se 782 
(62%) brancos, 387 (30,9%) pardos e 94 (7,1%) pretos, que, após os procedimentos de 
ponderação, passaram a representar a população de 1.244.371 pessoas idosas, dos 
quais 771.510 são brancos, 384.511 pardos e 88.350 pretos (SILVA et al., 2010, online).  

 

A faixa etária predominante entre negros e pardos se concentra na faixa entre 60 e 69 

anos de idade, fato esse que indica que não se chega nem mesmo a expectativa média de vida 

do brasileiro (75,4 anos) de acordo com os dados do IBGE (2016). Outro ponto é a que há uma 

maior proporção entre velhos trabalhadores negros solteiros, todavia, o percentual mais 

significante e dolorido se encontra na seguinte constatação:  

 

Não possuir filhos vivos em 2010 foi mais frequente para os idosos pretos (10,70%; p 
< 0,001), enquanto os brancos foram os que mais relataram ter um ou dois filhos vivos 
(40,80%; p < 0,001). No entanto, quando se analisaram os idosos que tinham três ou 
mais filhos, verificou-se maior proporção entre os pardos e pretos (p < 0,001). (SILVA, 
et al., 2010, online).  

 

Esse dado nos assusta e aflige, justamente, por se colocar em evidência que as 

expressões da Questão social no Brasil possuem classe, cor, raça, etnia, gênero e geração. Há 

sem sombra de dúvidas uma naturalização da “invisibilidade” da condição subalterna da 

população negra no país, pois, nas estatísticas oficiais esse segmento mostra-se com aquele 

que mais sofre com os ditames da ordem sociometabólica do capital.  

A partir dessa elaboração, compreendemos que há uma baixa expectativa de vida da 

população negra e parda, bem como a renda é um fator a ser considerado por sua insuficiência 

estar concentrada no grupo preto e pardo, o que indica a não inserção no mercado de trabalho, 
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ou sua venda da força de trabalho estar ligada a uma condição precária, insalubre e/ou 

desumanizada. Outro ponto articulado com a questão do mercado de trabalho e a absorção ou 

não dessa força de trabalho, é a taxa de não escolarização. 

À guisa das conclusões dos pesquisadores, houve a constatação dos velhos 

trabalhadores negros continuarem a trabalhar e mesmo assim, apresentar a insuficiência da 

renda mínima para sua reprodução cotidiana:  

 

No tocante à situação econômica, os idosos pretos e pardos foram, 
proporcionalmente, os que mais responderam não possuir renda suficiente para suas 
despesas diárias e os que mais trabalhavam na época. Piores níveis de escolaridade 
foram encontrados entre os pretos e pardos, e eles apresentaram as maiores 
proporções acerca de não saber ler/escrever um recado, denotando a condição de 
analfabetismo, como também os mais baixos valores médios em número de anos de 
escolarização. Tanto os resultados relativos à renda quanto os de escolaridade são 
consistentes em todo o território nacional. (SILVA et al., 2010, online). 

 

Nesse contexto desigual, excludente e heterogêneo os velhos trabalhadores tendem a 

envelhecer de maneira cada vez mais precarizada diante as “novas” ações estatais e o emprego 

incessante de discursos ideopolíticos que visam a homogeneização e a individualização do 

processo de envelhecimento e velhice.  

Logo, quando não corroboramos uma perspectiva de análise de homem e de mundo 

simplista, reducionista e conservadora, devemos cada vez mais denunciar criticamente os 

aspectos e as manifestações da Questão social que incendeiam no cotidiano de nossos velhos 

trabalhadores. Mostra-se ainda como de primor aprofundar os debates, teorizações e pesquisas 

que enveredam para a fundação, construção e consolidação da gerontologia social crítica.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste manuscrito vimos como importante destacar algumas legalidades sociais da 

Teoria social crítica de Marx, entendendo como este modo de ver, entender, analisar e intervir 

no mundo é essencial para destacar as contradições que rondam as histórias de vida e trabalho 

dos sujeitos sociais.  

Acreditamos que não se constitui como prudente, fazer reflexões sobre o processo de 

envelhecimento e velhice sem recorrer aos pressupostos colocados pelo materialismo 
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histórico-dialético, pois assim, podemos abranger os debates sobre os pilares da gerontologia 

social crítica, considerado os condicionantes sociais de envelhecer na tessitura do capital.  

Sobre essas explanações vimos como pertinente adentrar nas reflexões sobre o 

processo de envelhecimento e velhice tendo como prisma de pensamento Teoria social crítica 

de Marx, buscando nos aliar aos debates próprios da linha da gerontologia social crítica.  

Nestas mediações enfatizamos que o processo de envelhecimento e velhice se dão no 

espaço e tempo do capital, e isto significa que a vida as frações de classe trabalhadora estão 

marcadas pela contradição inerente à esse modo de produção: o embate entre capital e 

trabalho.  

Ao refletirmos sobre as heterogeneidades do processo de envelhecimento e velhice 

diante os condicionantes de classe social, gênero, raça e etnia. Assim, traçamos algumas 

considerações: a pertença de classe social condiciona as formas de acesso do sujeito ao longo 

de sua vida às riquezas socialmente produzidas, logo, a velhice dos velhos trabalhadores pode 

ser carregada das precariedades desse modo de produção. Este aspecto é pertinente, pois, as 

velhices são heterogêneas e condicionadas pelas condições objetivas de trabalho e de vida que 

os sujeitos experimentam cotidianamente.  

Ao que concerne ao condicionante de gênero discutimos brevemente a feminização das 

velhices, que podem ser retratos das violências gênero que acometem as mulheres durante 

toda a sua vida. A mulher que envelhece vivencia situações mais precárias de vida se comparado 

ao universo masculino: as duplas jornadas de trabalho, as baixas remunerações, as violências 

cotidianas, os ataques profundos à constituição do ser e estar mulher nessa sociabilidade. 

Nas reflexões sobre o processo de envelhecimento e velhice dos negros, nos deparamos 

com um cenário desolador: uma menor expectativa de vida aliada às várias negações de direito 

no campo da saúde e educação, além dos velhos negros vivenciarem com maior intensidade a 

insuficiência de renda, o trabalho precário e a condição de isolamento social.  

Assim, nossa proposta é ir além dos paradigmas impostos e disseminados em relação às 

velhices: é preciso historicizar as histórias de vida e trabalho dos velhos trabalhadores da ordem 

do capital.  

Contudo, não exaurimos nossas discussões acerca do debate social sobre o processo de 

envelhecimento e velhice, mas defendemos e expomos a necessidade de oferecermos debates 

críticos sobre as velhices dos velhos trabalhadores que continuam a evidenciar as mazelas da 
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Questão social, que fundam e dinamizam as contradições das lutas de classes no cotidiano 

social. 
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