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Resumo 

 

 

Objetivamos analisar a trajetória de trabalho e as condições de saúde dos idosos participantes das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros da Zona Norte de Manaus.A pesquisa apontou que a 

partir dos anos 60 até os anos 2000, o quadro nos mostra que na década de 60, 27% dos idosos 

estavam inseridos na agricultura; nos anos 70, 27% estavam inseridos no Distrito Industrial e 27% 

em trabalhos autônomos, no setor informal; nos anos 80, 27% estavam concentrados no Distrito 

Industrial; nos anos 90, 20% estavam inseridos no Comércio e no ano de 2000, 23,3% estavam 

inseridos em trabalhos autônomos, no setor informal. Em menor expressão, encontramos nos anos 

70, 13,3% dos  idosos servindo às forças armadas, nos anos 80, 7%  deles trabalhando em órgãos do 

Estado e/ou Prefeitura de Manaus e na década de 90 a 2000, 13%  deles se mantêm constantes nessa 

atividade. Isso mostra que nos anos 60 em Manaus, a atividade agropecuária teve preponderância. 

Na década de 70, essa atividade caiu  e  cresceu a atividade industrial e o setor informal. Esse 

período coincide com o início da implantação da Zona Franca em Manaus em 1967,  na área 

comercial e industrial e menos a agropecuária. Nos anos 80, as atividades no Distrito Industrial se 

manteve, mas nos anos 90 cai em razão da reestruturação produtiva, conforme Antunes (2008) 

aponta o crescimento do setor de serviços e da informalidade a partir da década de 80,  crescimento 

maior nos anos 90.  Muitos associam o trabalho como único meio de garantir a sobrevivência e, 

dizem que não gostavam da atividade exercida em razão do tipo de atividades que realizavam, 

principalmente a agricultura, no período da borracha e no trabalho com juta, muito citado entre as 

mulheres.O trabalho para eles está relacionado ao dinheiro, a posição social, independência e 

sobrevivência. O fato é que o trabalho é muito importante nas sociedades capitalistas por que só ele 

garante reconhecimento e manutenção da vida. Sobre sua saúde, não procuravam os serviços 

quando jovens, em razão da ausência de manifestação de sintomas e que a maioria das doenças que 

manifestam em sua velhice são decorrentes de sua trajetória de trabalho, além das típicas da 

senescência e adquiridas ao longo da vida, em virtude de maus hábitos como bebida e 

tabagismo.Muitos deles tem hipertensão  Procuram UBSs pela proximidade de sua residência, para 

pegar remédios, exames básicos e consultas com os médicos. Ao contrário do CAIMI, onde os 

idosos disseram que freqüentam em primeiro lugar por causa das atividades oferecidas e em 

segundo lugar, pelos serviços especializados. Portanto, concluímos esta pesquisa  apontando que a 

trajetória de trabalho coincide com a trajetória de suas vidas  e  o fato de estarem freqüentando os 

serviços de saúde dos bairros é fator indicativo que não tem agravos maiores de saúde  porque são 

idosos jovens. O estudo sugere tanto aos profissionais da saúde como aos próprios idosos e jovens 

que a prevenção da doença, se inicia bem antes de chegar à velhice.  

 

Palavras-chave: trajetória de trabalho, idoso e saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento é um fenômeno que tem ganhado visibilidade nas sociedades 

contemporâneas devido ao progresso da medicina no que concerne ao controle das doenças e no 

aumento da expectativa de vida e, também, pela redução nas taxas de natalidade. 

Mas, afinal, o que é o Envelhecimento? 

Beauvoir (1990) aponta que o envelhecimento deve ser compreendido em sua perspectiva 

bio-psico-sócio-cultural, uma vez que não é um conceito homogêneo, apresenta componentes 

subjetivos em sua definição. Mas, a autora também compreende que “tanto ao longo da história 

como hoje em dia, a luta de classes determina a maneira pela qual um homem é surpreendido pela 

velhice” (p. 17). Ela reconhece que existem vários fatores que diferenciam as diversas vivências do 

envelhecimento pelos indivíduos, como a saúde física e mental, a família, dentre outras, mas aponta 

um fator determinante: a luta de classes. Sinaliza que a sociedade não é apenas culpada, mas 

criminosa; por trás do mito da expansão e da abundância, considera os velhos trabalhadores como 

marginais, indivíduos excluídos da sociedade. 

Nas sociedades capitalistas, o tratamento dispensado ao idoso é revestido de caráter 

estigmatizador devido à cultura que permeia essas sociedades ser centralizada nos moldes de 

produção capitalista, onde segundo Gusmão (2003, p. 177): 

 

“O caráter do mundo moderno em sua natureza capitalista está dado pela ordem 

produtiva que toma o jovem e o adulto como produtores e compreende o velho 

como uma irrupção perigosa da ordem, posto que já não são mais produtivos para o 

capital”. 

 

Mas, se o envelhecimento é celebrado devido aos avanços no âmbito da medicina 

favorecendo a longevidade do ser humano, por que tornou-se uma expressão da questão social 

despertando cientistas e organizações políticas para dar respostas ao enfrentamento desta questão? 



Segundo Teixeira (2008:79), como a maioria dos velhos trabalhadores não detêm os meios 

de produção, são desprovidos de rendas de propriedades e não participam da riqueza socialmente 

produzida, condições que permitem viver uma velhice digna, as demandas sociais e econômicas 

desses idosos aumentam, causando grandes ônus para os sistemas de previdência, saúde e 

assistência social. 

Para o trabalhador que viveu sua vida em função do trabalho, ser destituído deste é uma 

etapa árdua, pois ele depende desta atividade para suprir suas necessidades básicas de existência, 

principalmente os velhos trabalhadores que não amealharam renda ou que não possuem recursos 

previdenciários (Beauvoir, 1990). 

Além disso, considerando-se que na velhice o indivíduo sofre significativas perdas, que vai 

desde o afastamento de familiares, perpassando a ótica da doença até a exclusão do mercado de 

trabalho, o idoso desenvolve o sentimento de inutilidade, ocasionando sua marginalização social, 

principalmente com o advento da aposentadoria. Ela tem servido de rito de passagem de homens e 

mulheres para o mundo da velhice. A aposentadoria é sentida mais pelos homens do que pelas 

mulheres. No início, eles se sentem excluídos, sem ter um lugar de referência como tinham 

enquanto trabalhavam. Para as mulheres, o que se rompe, muitas vezes, é a atividade exercida fora 

de casa, mas como continuam exercendo os afazeres domésticos, não se percebem totalmente 

desligados do mundo do trabalho (Rocha, 1998:32) 

Dados do IBGE (2000) indicam que no Brasil existem quase 15 milhões de idosos e que 

40% das pessoas com mais de 60 anos continuam trabalhando. Em Manaus, há 137 mil idosos, dos 

quais 60,4% são responsáveis economicamente por domicílios.  

Partimos do pressuposto que esses idosos residentes em Manaus, na sua juventude e/ou 

maturidade, estavam inseridos formal ou informalmente no Projeto de Desenvolvimento Regional 



da Zona Franca de Manaus (ZFM), muitas vezes de forma precarizada e sem a garantia das leis 

trabalhistas. 

Entretanto, no seu início, nos anos 70/80, os moradores desses bairros, criado como 

conseqüência desse modelo de desenvolvimento, estavam inseridos formalmente no setor produtivo 

industrial ou comercial da Zona Franca? Ou alguns foram seringueiros que acompanharam o 

declínio dessa economia? E agora, como se vêem enquanto trabalhadores idosos? Que trajetórias 

percorreram até o envelhecimento e agora aposentados (as) com previdência ou sem ela?  

A saúde, nesta pesquisa, foi apreendida a partir da perspectiva crítica que corresponde ao 

olhar para além da esfera clínica do tratamento, considerando os fatores subjetivos e sócio-

econômicos com vistas a promover a qualidade de vida1. 

Assim, em fidelidade aos objetivos da pesquisa neste aspecto, buscar-se-á compreender: 

 Enquanto trabalhavam, como os idosos entrevistados cuidaram de suas saúdes?; 

 Sua (s) doença (s) é (são) conseqüência (s) de sua trajetória de trabalho?; 

 O que acham dos serviços de saúde voltados para os idosos em Manaus? 

Segundo o Ministério da Saúde (MS, 2000), na base dos serviços está a atenção primária , 

desenvolvida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde por atuarem na esfera de prevenção e 

promoção à saúde, deveriam resolver 85% dos agravos. A partir disso, de que maneira as UBSs da 

zona norte e o Centro de Atenção à Melhor Idadae (CAIMI) estão contribuindo para a melhoria da 

saúde dos idosos ou para o controle de sua (s) doença (s)?   

Cumpre destacar a Zona Norte, por ser a zona que mais cresceu nos anos 70 criando bairros 

na cidade e, também, porque conforme o IBGE (2000), ela abrange médio número de pessoas 

idosas, sendo que a maioria veio do interior do Estado e/ou de outras regiões no período de 

                                                 
1 Qualidade de Vida, segundo a Organização Mundial da Saúde, corresponde ao bem-estar físico, mental, sócio-

econômico, cultural e espiritual do indivíduo. 



implantação da Zona Franca de Manaus e também para o Grupo de Pesquisa2 explorar essa Zona 

para desvelar outros aspectos dessa população idosa. 

O estudo anterior não abrangeu a temática agora abordada porque se voltou para analisar os 

modelos de atenção à saúde do idoso. E agora, reporta-se a análise sobre a trajetória de trabalho e as 

condições de saúde, uma vez que eles estão relacionados para desvelar a realidade desses 

trabalhadores.   

 

OBJETIVOS 

 

 
O objetivo geral deste projeto consiste em analisar a trajetória de trabalho e as condições de 

saúde dos idosos participantes das Unidades Básicas de Saúde da zona norte de Manaus. 

Os objetivos específicos são: 

 Verificar as trajetórias de trabalhos que os idosos percorreram até o envelhecimento 

e agora aposentados (as) com previdência ou sem ela; 

 Analisar o que pensam dos trabalhos exercidos ao longo da sua trajetória como 

trabalhador; 

 Detectar ao longo de sua trajetória de trabalho como cuidaram de suas saúdes; 

 Levantar as instituições de saúde que recorriam e recorrem atualmente. 

 

 

 

 

                                                 
2 Essa pesquisa atual faz parte de um estudo integrado, mapeando além da Zona Norte, também a Zona Sul e Leste de 

Manaus e a pesquisa anterior titulada: “Estudo sobre modelos de serviços de atenção básica de assistência à saúde do 

idoso nos bairros da zona sul de Manaus” , ambas integram o Grupo de Estudo e Pesquisa em Política Social e 

Seguridade Social no Amazonas do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas – 

GEPPSSAM. 



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Esta pesquisa estava subdividida em três fases, a saber: 

 

1° Fase 

Possuiu caráter preliminar, constando da instrumentalização à pesquisa, bem como a 

construção do referencial teórico e primeira aproximação com o objeto de estudo. 

Foi realizado levantamento bibliográfico, discussões, resumos e fichamentos das categorias 

centrais e secundárias para a construção do preferencial teórico, valendo registrar que essa primeira 

fase permaneceu durante todo o transcorrer do estudo para entendimento e compreensão sobre o 

tema proposto. 

Para melhor contextualizar a problemática estudada, utilizamos dados de fontes secundárias, 

como: IBGE, Ministério da Saúde, Tribunal Regional do Trabalho, Secretaria Municipal de Saúde 

etc. 

Além disso, treinamento e instrumentalização da orientadora à bolsista através de reuniões 

semanais e acompanhamento nas instituições mencionadas para a coleta de dados. 

 

2° Fase 

Entrega do relatório parcial ao Departamento de Apoio à Pesquisa (DAP). 

Selecionamos a amostra dos idosos e idosas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Zona 

Norte, segundo critérios de inclusão: àqueles (as) que trabalharam fora de casa e de exclusão: 

àqueles (as) que nunca trabalharam.  

Em virtude de existir um CAIMI (Centro de Atenção à Melhor Idade) na zona pesquisada e 

de inexistir um trabalho voltado aos idosos a nível municipal, atraindo grande parte dos usuários ao 



CAIMI, selecionamos portanto 02 UBSs (Balbina Mestrinho e Artur Virgílio Filho) e CAIMI Dr. 

André Araújo. 

O número de idosos foram 05 homens e 05 mulheres em cada instituição de saúde, 

totalizando 30 idosos distribuídos em 15 homens e 15 mulheres. As informações foram coletadas 

através de formulários semi-estruturados aos idosos usuários de cada instituição de saúde 

pesquisada. 

 

Instrumental de pesquisa: 

 

Foram construídos formulários com perguntas abertas, semi-abertas e fechadas para serem 

aplicados junto aos idosos das UBS Balbina Mestrinho, UBS Artur Virgílio Filho e CAIMI Dr. 

André Araújo. 

Aplicação do pré-teste e sua avaliação, para reestruturação do formulário de modo que 

atendesse aos objetivos da pesquisa, sempre à luz da teoria sobre a temática estudada. 

 

3° Fase 

Depois de coletados os dados, estes foram sistematizados, interpretados, discutidos e 

analisados para a construção do relatório final a ser entregue a ser registrado via on line ao DAP, 

para defesa em Agosto/2009. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I – ENVELHECIMENTO E TRABALHO NO CAPITALISMO 

 

 

As discussões sobre o fenômeno do envelhecimento ganham relevância à medida que os 

dados estatísticos revelam o aumento progressivo da população idosa em escala mundial. 

 
Atualmente, a população mundial é de aproximadamente 6 bilhões de pessoas, das quais 

cerca de 580 milhões (9,8%) têm mais de 60 anos. Até o ano de 2025, segundo as 

estimativas, perto de 14% da população será considerada velha e a proporção de pessoas 

muito idosas (75 anos ou mais) representará um grupo em crescimento (Teixeira, 2008:39). 

 

 

Beauvoir (1990) aponta que o envelhecimento deve ser compreendido em sua perspectiva 

bio-psico-sócio-cultural, uma vez que não é um conceito homogêneo, apresenta componentes 

subjetivos em sua definição. A autora também compreende que “tanto ao longo da história como 

hoje em dia, a luta de classes determina a maneira pela qual um homem é surpreendido pela 

velhice” (idem, p. 17).  

Reconhece que existem vários fatores que diferenciam as diversas vivências do 

envelhecimento pelos indivíduos, como a saúde física e mental, a família, dentre outras, mas aponta 

um fator determinante: a luta de classes. Aponta que a sociedade não é apenas culpada, mas 

criminosa; por trás do mito da expansão e da abundância, considera os velhos trabalhadores como 

marginais, indivíduos excluídos da sociedade. 

Se o envelhecimento é celebrado devido aos avanços no âmbito da medicina favorecendo a 

longevidade do ser humano, por que tornou-se uma expressão da questão social despertando 

cientistas e organizações políticas para dar respostas ao enfrentamento desta questão? 

Segundo Teixeira (2008:79), como a maioria dos velhos trabalhadores não detêm os meios 

de produção, são desprovidos de rendas de propriedades e não participam da riqueza socialmente 

produzida, condições que permitem viver uma velhice digna, as demandas sociais e econômicas 

desses idosos aumentam, causando grandes ônus para os sistemas de previdência, saúde e 

assistência social. 



Para o trabalhador que viveu sua vida em função do trabalho, ser destituído deste é uma 

etapa árdua, pois ele depende desta atividade para suprir suas necessidades básicas de existência, 

principalmente os trabalhadores envelhecidos que não amealharam renda ou que não possuem 

recursos previdenciários e, se possuem, os valores são irrisórios que não atendem suas necessidades 

(Beauvoir, 1990). 

Além disso, considerando que na velhice o indivíduo sofre significativas perdas, que vai 

desde o afastamento de familiares, perpassando a ótica da doença até a exclusão do mercado de 

trabalho, o idoso desenvolve o sentimento de inutilidade, ocasionando sua marginalização social, 

principalmente com o advento da aposentadoria. Ela (a aposentadoria) tem servido de rito de 

passagem de homens e mulheres para o mundo da velhice.  

Muitos idosos sobrevivem com a renda de sua aposentadoria, pensão ou benefício 

assistencial, que muitas vezes gira em torno de um salário mínimo. Como a maioria desses 

trabalhadores envelhecidos necessitam sustentar suas famílias, muitas vezes se inserem no mercado 

informal para complementar sua renda. 

Dados do IBGE (2000) indicam que no Brasil existem quase 15 milhões de idosos e que 

40% das pessoas com mais de 60 anos continuam trabalhando. Em Manaus, há 137 mil idosos, dos 

quais 60,4% são responsáveis economicamente por domicílios.  

Partimos do pressuposto que esses idosos residentes em Manaus, na sua juventude e/ou 

maturidade, estavam inseridos no Projeto de Desenvolvimento Regional da Zona Franca de Manaus 

(ZFM), muitas vezes de forma precarizada e sem a garantia das leis trabalhistas. 

Objetivamos analisar, portanto, nesta pesquisa a trajetória de trabalho dos idosos residentes 

em Manaus nos bairros da zona norte, analisando o que pensam dos trabalhos exercidos ao longo de 

sua vida e como se sentem como trabalhadores envelhecidos inseridos ou não no mercado informal 

de trabalho. 



1.1 Conceituando Trabalho e sua objetivação em Marx e Lukács 

 

Lessa (2007) aponta que tanto Marx como Lukács compreendem o trabalho como a 

categoria fundante do ser social, uma vez que estabelece a relação entre o homem e a natureza. 

Reporta-se a Marx, para quem: “o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo 

em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza” 

(idem, p. 132). 

Na análise lukacsiana, segundo Holanda (2002), o trabalho é a categoria que pertence 

exclusivamente ao homem, pois porta uma diferenciação ontológica denominada de “pôr 

teleológico”, à qual Marx faz alusão na seguinte passagem em que diferencia a melhor abelha do 

pior arquiteto:  

 

O que distingue de antemão o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em 

sua cabeça antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um 

resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e portanto, 

idealmente” (Marx apud Holanda 2002:07). 

 

 
A natureza é algo dado, anterior e exterior à sociedade, ou seja, a natureza independe da 

existência humana, mas os homens dependem dela. A diferença entre o homem e a natureza é, pois, 

o pôr teleológico. O homem constrói idealmente na consciência determinado projeto antes de 

concretizá-lo.  

 

“Esse movimento resulta num produto final que já existia idealmente na cabeça do 

trabalhador, impossível de acontecer no mundo animal pelo simples fato de que a 

consciência aqui é portadora de determinações que vão além daquelas puramente 

biológicas, epifenomênicas”. (Holanda, 2002:07). 

 

 

Dessa forma, o homem desenvolve as potências adormecidas na natureza e submete-as ao 

jogo de suas forças. Isto não significa que se pode manipular a natureza por meio de interesses 



arbitrários. Mas, segundo Lessa (2007:136), “só podemos converter a natureza nos bens 

indispensáveis à reprodução social se ‘despertarmos’ as ‘potências’ ‘adormecidas’ do ser natural, se 

sujeitarmos o ‘jogo’ das ‘forças’ naturais ao nosso ‘domínio’”. Isso porque toda intervenção 

humana sobre a natureza deve ser de tal modo que não a elimine, pois comprometeria a reprodução 

da vida humana. 

A essência do trabalho está relacionada pela união entre teleologia e causalidade. A 

consciência é despertada para projetar algo novo sobre o natural, mas esse despertar precisa incidir 

sobre a realidade, para que seja objetivado o produto forjado na consciência. A respeito disso, 

Holanda (2002:09) analisa que: 

 
(...) a teleologia jamais pode ser reduzida à pura subjetividade. Lukács a considera uma 

categoria ontológica objetiva, na medida em que o ato de pôr dirige a consciência no 

sentido de iniciar um processo real, o processo teleológico. O pôr exibe, portanto, um 

ineliminável caráter ontológico. Em outros termos, a simples tomada de consciência da 

realidade não é suficiente para definir a teleologia, deve-se interagir com esta mesma 

realidade no sentido de fundar uma nova objetividade, impossível de se efetivar por meio 

da ‘lógica da natureza. 

 

 
Diante disso, se considerados de forma separada (teleologia e causalidade), corre-se o risco 

de cair em um reducionismo ao isolar a teleologia como mera subjetivação e a causalidade como 

um auto-movimento que repousa em si mesmo, independente da consciência humana. Portanto, o 

novo objeto criado, por meio dessa relação, torna-se um produto de causas e efeitos, que ao sofrer 

as influências de fatores do meio, permitem a evolução do objeto criado e da consciência humana. 

Assim, percebemos com clareza quando Marx e Lukács afirmam que o homem desenvolve 

as potências adormecidas na natureza, submetendo-as ao jogo de sua força. Modificando a natureza, 

por meio do trabalho, processo este que acopla teleologia e causalidade, o indivíduo humano 

transforma a matéria natural em algo completamente novo e diferente daquilo que é operado pelos 

animais e as plantas. Além disso, desenvolve instrumentos que, em termos concretos, transformarão 

a ideação em prática. 



 Mas, o que estes autores queriam dizer ao explicitar que o trabalho não transforma apenas a 

natureza, mas também transforma a “sua própria natureza”, ou seja, a natureza humana? 

Lessa (2007) aponta, a partir dos autores clássicos, que o trabalho é a categoria fundante do 

mundo dos homens porque além de transformar o mundo natural, “os seres humanos também 

transformam a sua própria natureza, o que resulta na criação incessante de novas possibilidades e 

necessidades históricas, tanto sociais como individuais, tanto objetivas quanto subjetivas”. (p. 142). 

Ora, se em busca da satisfação de suas necessidades, o homem consegue projetar em sua 

consciência um objeto novo que posto em prática modificará a natureza, terá também sua 

consciência modificada à medida que projetará a evolução do objeto construído para atender novas 

necessidades criadas acumulando conhecimentos adquiridos em busca incessante da satisfação e da 

superação, permitindo “a constante construção de novas situações, de novas relações sociais, de 

novos conhecimentos e habilidades, num processo de acumulação constante” (idem, p.145). 

Mas, nas sociedades capitalistas contemporâneas, o trabalho, categoria fundante do ser 

social, assim postulado por Marx e Lukács, que estabelece o complexo de sociabilidade entre os 

homens, torna-se ameaçado pelas modernas relações sociais capitalistas em que este é abstraído, 

estranhado pelos trabalhadores, onde os laços de solidariedade são diluídos e suplantados pela 

competitividade? 

Holanda (2002:19) mostra que Offe considera que “na sociedade contemporânea, o trabalho 

deixou de ser a categoria que funda a sociabilidade, deixou de ser aquela condição natural eterna da 

vida humana à qual Marx se refere”. Isso se justifica pelo fato de que, nas sociedades capitalistas, as 

relações sociais são regidas pelas relações de troca sob a égide do poder. 

A sociedade capitalista funda a sociedade de classes, estabelecendo relações antagônicas 

entre os indivíduos, tendo como pano de fundo a disputa pelo poder. A partir da apropriação dos 

meios de produção, o trabalho, dentro desta perspectiva, deixou de ser complexo fundante do ser 



social, criativo, para se transformar em um meio com a finalidade principal de garantir a 

subsistência, classificando os indivíduos em duas categorias: os que detêm os meios de produção e 

os despossuídos, que só dispõem de sua força de trabalho para garantir sua subsistência. 

Para a maioria dos homens, o trabalho torna-se um grande fardo, um suplício, ao invés de 

realização de superação da capacidade humana de transpor o produto forjado na consciência na 

relação com a causalidade. Isso porque transformou-se em apenas um meio para garantir a 

sobrevivência, para satisfazer as necessidades mais imediatas do homem, como: comer, beber, 

procriar, enquanto o desenvolvimento da consciência humana torna-se cada vez mais alienado pelo 

estranhamento da produção e do consumo (Antunes, 2008:146).  

Mas, Antunes (2008) em oposição à idéia de Offe a respeito da perda da categoria trabalho, 

mostra a impossibilidade de eliminação deste que, mesmo estruturado de forma precarizada nas 

sociedades capitalistas contemporâneas, não significa que será extinto, pois o ciclo do capital 

precisa reproduzir-se também através do consumo, que somente o homem pode alimentar. Mesmo 

com os avanços tecnológicos, as máquinas, tão-somente, são incapazes de garantir a auto-

suficiência do capital. 

 

1.2 As metamorfoses no mundo do trabalho e sua repercussão aos trabalhadores 

 

 
Antunes (2008:183) diz que a crise do início dos anos 70, com o esgotamento do Welfare 

State e a inviabilidade de sustentação da política econômica keynesiana, atingiu o conjunto das 

economias dos países centrais, com fortes repercussões em vários países, inclusive do Terceiro 

Mundo. Na década posterior, intensificaram-se as transformações no próprio processo produtivo, 

por meio do avanço tecnológico, da constituição das formas de acumulação flexível com a adoção 

do toyotismo. 



As políticas do Estado de Bem-Estar mescladas com o modo de produção keynesiano 

fordista-taylorista que vigoraram nesse período, deram sinal de esgotamento no início da década de 

70.  

A intervenção estatal na economia, os onerosos gastos públicos com a manutenção dos 

serviços sociais e um modelo de produção voltado para o consumo em massa sem a diversidade de 

produtos já não apresentava mais viabilidade. A partir da década de 80, o avanço tecnológico com a 

introdução das máquinas no processo produtivo reconfigurou o mundo do trabalho e o perfil do 

trabalhador. 

Se no fordismo a produção era em larga escala e em série, sem diversidade de produtos e 

voltada para um consumo em massa, onde o trabalhador limitava-se à sua linha de montagem 

realizando uma mesma função repetitiva, no toyotismo esse quadro se altera. Neste último, a 

produção é variada, diversificada, enxuta e pronta para suprir o consumo, pautando-se no estoque 

mínimo.  

Ao contrário do fordismo, no toyotismo a reposição do estoque realiza-se somente após o 

esgotamento dos produtos para que não se produza além da demanda evitando a acumulação em 

estoque.  

Antunes (2008:184) aponta alguns fatores decorrentes dessas novas mudanças no mundo do 

trabalho, a saber: 

 Redução do proletariado fabril, que se desenvolveu no fordismo/taylorismo e que 

vem diminuindo com a reestruturação, flexibilização típicos da fase do toyotismo; 

 Incremento do subproletariado fabril e de serviços, o que em tempos de globalização, 

denomina-se de terceirização, trabalho precarizado. As mudanças no mundo do trabalho estão 

marcadas pelo desemprego, subcontratação, informalidade e precarização dos direitos trabalhistas.  



Sobre este aspecto, Antunes (2008:24) observa que: “Os direitos do trabalho são 

desregulamentados, são flexibilizados, de modo a dotar o capital do instrumental necessário para 

adequar-se a sua nova fase. Direitos e conquistas históricas dos trabalhadores são substituídos e 

eliminados no mundo da produção”; 

 Aumento significativo do trabalho feminino, que tem sido preferencialmente absorvido 

pelo universo do trabalho precarizado; 

 Incremento dos assalariados médios e de serviços; 

 Exclusão de jovens e velhos do mercado de trabalho, sob a alegação de, por um lado, 

falta de experiência e qualificação profissional e do outro, ser velho demais para trabalhar; 

 Inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado de trabalho, principalmente 

exercendo atividades insalubres e perigosas, com grande predominância em países de capitalismo 

tardio. 

O autor analisa ainda que, por esses fatores apontados, a classe trabalhadora “fragmentou-se, 

heterogeneizou-se e complexificou-se ainda mais” (idem, p.24).  

Assim, 

 
Criou-se, de um lado, em escala minoritária, o trabalhador polivalente e multifuncional da 

era informacional, capaz de operar máquinas com controle numérico e de, por vezes, 

exercitar com mais intensidade sua dimensão mais intelectual. E, de outro lado, há uma 

massa de trabalhadores precarizados, sem qualificação, que hoje está presenciando as 

formas de part-time, emprego temporário, parcial, ou então vivenciando o desemprego 

estrutural (ibidem, p.185). 

 

 

Podemos citar o exemplo no interior de uma fábrica, onde é notável a fragmentação dos 

trabalhadores quando observamos a divisão das funções em que alguns exercem supervisão sobre os 

outros. Antunes (2008) desperta a atenção no sentido de restituir laços de “pertencimento de 

classe” (grifo do autor), no entanto reconhece as condições precárias em que estão inscritos o 



conjunto da classe trabalhadora, e que o efeito é contrário: fortalece-se a individualidade e a 

competitividade entre si. 

Outro fator concerne ao discurso ideológico da participação e colaboração (grifos do autor) 

do trabalhador à empresa, por meio da viabilização do discurso de envolvimento deste como 

responsável pelo crescimento do lucro e não tão-somente como mera força de trabalho, mobilizando 

outros profissionais para incentivar a motivação do trabalhador, convertendo a exploração da força 

de trabalho pelo consenso, como se a empresa também fosse patrimônio do trabalhador, onde este 

deve se sentir responsável por seu crescimento e visibilidade no mercado. 

 Antunes (2008:24) observa, a partir disso, que:  

 

“Diminui-se ou mescla-se, dependendo da instensidade, o despotismo taylorista, pela 

participação dentro da ordem e do universo da empresa, pelo envolvimento manipulatório, 

próprio da sociabilidade moldada contemporaneamente pelo sistema produtor de 

mercadoria”. 

 

 

Sobre o estranhamento, Lessa (2007) diz que corresponde à perda de reconhecimento e/ou 

identidade do produto final pelo seu produtor. No modelo fordista-taylorista de produção, o 

trabalhador não se reconhecia no produto final, pois este foi abstraído em seu processo de produção 

durante a linha de montagem. No toyotismo, a incorporação das máquinas no processo produtivo 

permitem a possibilidade de tempo livre ao trabalhador, pois o desenvolvimento tecnológico reduz a 

sobrecarga de trabalho vivo. 

No entanto, o tempo livre do trabalhador, melhor dizer, o tempo fora do sistema produtivo, 

está condicionado às necessidades de reprodução do capital, por meio do consumo de mercadorias.  

Além disso, esse “tempo livre” não permite o desenvolvimento da personalidade humana. 

Isso porque ao mesmo tempo em que as máquinas reduzem a sobrecarga de trabalho vivo, também 

suplantam vagas de trabalho que poderiam ser efetivas. Desta forma, o trabalho passa a ser regido 

através da precarização, subcontratação e informalidade. Essa instabilidade no trabalho não permite 



que o homem dedique seu “tempo livre” a atividades que promovam o desenvolvimento intelectual 

ou de lazer, mas na busca por outros trabalhos que possam garantir a reprodução de sua 

sobrevivência.  

Assim, Antunes (2008:186-187) assinala: 

 

[...] para o conjunto da classe-que-vive-do-trabalho, o desenvolvimento tecnológico não 

produziu necessariamente o desenvolvimento de uma subjetividade cheia de sentido, mas, 

ao contrário, pode inclusive ‘desfigurar e aviltar a personalidade humana’. Isso porque, ao 

mesmo tempo em que o desenvolvimento tecnológico pode provocar ‘diretamente um 

crescimento da capacidade humana’, pode também ‘neste processo, sacrificar os 

indivíduos’ (e até mesmo classes inteiras). 

 

Embora essas transformações apresentem sérios impactos que comprometam o modo de 

viver da classe trabalhadora e na configuração de seu novo perfil, Antunes (2008) mostra que o 

trabalho humano não está fadado a extinção.  

Portanto, mesmo em condições precárias de inserção no mundo do trabalho e com a perda 

sucessiva dos direitos trabalhistas, em decorrência dessas transformações, e o enfraquecimento dos 

ideais políticos da classe trabalhadora pela sua reconfiguração, o avanço tecnológico não pode 

eliminar o trabalho vivo. Isso porque o ciclo do capital é movimentado com a produção e 

reprodução deste, onde as máquinas, por si só, não garantem esse auto-movimento.   

 

1.3 A introdução do capitalismo em Manaus com a implantação do Modelo Zona 

Franca  

 

 
Brum (2005:139) aponta que o ciclo da borracha durou mais de duas décadas, no período 

que compreende os séculos XIX e início do século XX. Mas, as seringueiras já tinham sido 

descobertas pelos índios Cambebas que utilizavam o látex para a produção de objetos de uso 

pessoal.  



Segundo Ferreira (2003:17-18), a borracha começou a ganhar expressão a partir do ano de 

1839, com a descoberta do processo de vulcanização por Charles Goodyear, nos Estados Unidos e 

por Hancock na Inglaterra. Em 1770, Pristley observara que a borracha também era capaz de apagar 

traços riscados a lápis. Em 1823, Mackintosh ao combinar a dissolução da borracha em essência de 

hulha, possibilitou a combinação que resultou em confecção de vestimentas impermeáveis.  

Mas, as propriedades da borracha foram melhor observadas por volta de 1850, 

aperfeiçoando-se em 1890 pela introdução do pneumático. Dessa forma, essa matéria-prima tornou-

se uma das mais cobiçadas pelo mundo inteiro, passando a ser conhecida como “ouro negro”.3 

A maior reserva de seringueiras nativas encontrava-se na Amazônia. Essa região era quase 

desabitada, a não ser por algumas tribos indígenas, considerados selvagens. Com o produto em 

grande solicitação pelo mercado mundial, muitos exploradores de seringais brasileiros foram 

atraídos para a região com a ganância de ficarem ricos.  

A exploração atingira territórios bolivianos, causando um conflito de ordem internacional, 

que fora resolvido diplomaticamente com a Bolívia; esta cedendo uma área de aproximadamente 

200.000 km² ao Brasil sob a indenização de 2.000.000 milhões de libras esterlinas mais a 

construção de uma ferrovia, chamada Madeira-Marmoré que pudesse ligar os dois países. (Ferreira, 

2003:20). Assim, a área cedida pela Bolívia ao Brasil, o Acre, foi o que atingira o posto de maior 

produtor de látex, destacando-se em relação às demais regiões produtoras.  

Mas, de onde provinha a mão-de-obra recrutada para trabalhar na extração do látex para 

produção da borracha como produto a ser comercializado, tendo em vista que a região norte era 

pouco povoada por povos indígenas e que estes sempre foram resistentes a qualquer forma de 

exploração desde a colonização da região pelos portugueses e espanhóis? 

                                                 
3 Ver Ferreira, 2003:18. 



Ainda reportando-se a Ferreira (2003:19), uma corrente migratória de nordestinos foi atraída 

para a Amazônia em virtude das grandes secas ocorridas no Nordeste, principalmente no período de 

1877-1880. Nesse período, os exploradores de seringais, aproveitando-se dessa situação lastimável 

e sem esperança de dominar os indígenas, ofereceram oportunidades para os nordestinos virem para 

a região em busca de melhores condições de vida, conforme observa o autor: 

 
Sustentava em parte este crescimento, o aumento mundial de consumo da borracha sintética 

e natural, a elevação geral dos preços do produto no mercado internacional e a constante 

chegada de levas de retirantes sertanejos, impelidos exclusivamente pelas contingências 

desfavoráveis de suas terras empobrecidas e em plena decadência, além dos incentivos que 

ouviam haver na Amazônia para quem quisesse incorporar-se como voluntário (os heróicos 

soldados da borracha). O sonho de riqueza saudava as noites dos pobres miseráveis. 

(Ferreira, 2003:19). 

 

 
Empolgados com a falácia de enriquecer no ciclo da borracha, esses nordestinos já 

chegavam à região devendo aos exploradores de seringais e a dívida progredia à medida em que 

necessitavam comer, beber, morar e adquirir instrumentos para o trabalho, pois tudo era 

comercializado nas casas de aviamento, reproduzindo assim, um ciclo vicioso de dependência 

econômica dos seringueiros aos exploradores de seringais.  

Em contrapartida, os donos de seringais gastavam tudo que ganhavam às custas dos 

seringueiros em badaladas noites em Manaus regadas a casas de prostituição e jogos ou em viagens 

para a Europa, trazendo como recordação ao Brasil histórias sobre conquistas românticas e 

namoricos4.  

Assim, clarifica o autor (2003:22): 

 
Enquanto a maior parte da população e os trabalhadores da borracha, completamente 

isolados e dispersos, se aniquilavam nas asperezas e agruras da selva e na dura tarefa de 

colher a goma leitosa, os grandes comerciantes e coronéis dos seringais embriagavam-se 

dos prazeres e promiscuidades das cidades. 

 

 

                                                 
4 Conforme ilustra a minissérie “Amazônia – De Galvez a Chico Mendes”, 2008. 



A geração de grandes lucros com a exploração da borracha despertava a cobiça de vários 

países. Ferreira (2003:21) diz que as técnicas empregadas na extração da borracha brasileira eram 

rudes, não conseguindo resistir à tecnologia estrangeira.  

Nos anos de 1873 e 1876 são levadas clandestinamente para Londres várias sementes de 

seringueira onde, por meio de vários estudos, constataram que a árvore se adaptava somente em 

clima tropical. Assim transferiram-na para Ceilão e Malásia, dando origem a enormes plantações, 

cientificamente selecionadas, desbancando a produção da Amazônia. 

A partir de então, entra em declínio o ciclo da borracha com a consolidação do crescimento 

progressivo da produção estrangeira, encerra-se definitivamente o período áureo do ouro negro na 

Amazônia. Muitos seringueiros abandonaram os seringais, enfrentando grandes dificuldades. Houve 

intervenção do governo em comandar a revolução científica nos seringais, mas o produtor da 

borracha passou a viver somente das políticas de subsídios e de preços mínimos coordenados pelo 

Ministério da Agricultura (Ferreira, 2003:29). 

Bentes (1986) aponta que a partir do declínio da economia da borracha, na segunda década 

do século XX, a economia de Manaus enfrentava grandes dificuldades, pois os períodos de 

prosperidade não foram suficientes para manter o crescimento econômico contínuo. Houve 

necessidade de fomentar um novo projeto que viesse impulsionar a inclusão e o reconhecimento 

econômico e social da Amazônia diante do Brasil e do mundo. 

As atividades econômicas, neste período, estavam voltadas para a subsistência e 

abastecimento da capital, por meio do extrativismo vegetal, da agricultura e da pecuária de pequeno 

porte.  

Segundo Ianni (1979), a partir de 1966, o desenvolvimento extensivo do capitalismo 

repercutia na Amazônia introduzindo novas técnicas para estimular as relações de produção e as 

forças produtivas. Neste ano, o Governo Federal criou a Superintendência de Desenvolvimento da 



Amazônia (SUDAM) que suplantou a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia 

(SPVEA) e, também, criou o Banco da Amazônia (BASA), que absorveu, ampliou e dinamizou as 

ações do até então Banco de Crédito da Amazônia. 

Por meio do Decreto-Lei n° 288 de 28 de fevereiro de 1967, assinado pelo Presidente da 

República Humberto de Alencar Castelo Branco e também impulsionado pelo discurso estrategista 

do Governo Militar de “integrar a Amazônia para não entregá-la”, foi criada a Zona Franca de 

Manaus (ZFM), supervisionada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), 

com o propósito de atrair interesses econômicos e financeiros através de uma política de incentivos 

fiscais especiais para o livre comércio de importação e exportação, o que possibilitaria, segundo 

seus idealizadores, o aumento da oferta de empregos, incentivo ao turismo, o desenvolvimento 

industrial, comercial e agropecuário, com a atração de várias empresas nacionais e estrangeiras para 

a região, prejudicando o Estado de São Paulo, com seu grande pólo eletroeletrônico, fazendo com 

que milhares de pessoas perdessem seus empregos. 

Mas, por que Manaus foi escolhida como sede da Zona Franca em território brasileiro? 

Oliveira (2000:40) aponta que o capital estrangeiro procurava aplicar investimentos em países de 

capitalismo periférico, com uma mão-de-obra inexperiente, que não tivessem atingido um grau de 

organização política como os operários dos países capitalistas desenvolvidos, por temerem uma 

ameaça à ordem, de cunho comunista. 

 Complementa-se à sua análise a seguinte citação apoiada em Salazar (1992):5 

 
À época da implantação da Zona Franca em Manaus, o grande capital buscava expansão em 

escala mundial. Naquele momento, as economias dos países de capitalismo central 

enfrentavam dificuldades, principalmente em relação ao poder de articulação de uma mão-

de-obra experiente e combativa que, sob a égide da guerra fria e vivendo relativamente bem 

no welfare state, soube aproveitar o momento e organizar-se garantindo conquistas 

relevantes no âmbito do capitalismo, vide o crescimento das taxas de remuneração da mão-

                                                 
5 Salazar, João Pinheiro (1992). O novo proletariado industrial de Manaus e as transformações sociais possíveis – 

Estudo de um grupo de operários. São Paulo. (Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências da USP). 



de-obra nos países da OCDE – Organização Européia para o Comércio e Desenvolvimento 

nos anos 60/70. 

 

 
Bentes (1986) afirma que a ZFM fomentou um rápido desenvolvimento econômico e 

demográfico que superou o cenário de meio século de falência da economia regional. Sua 

implantação trouxe novas indústrias, expansão do comércio e do setor de serviços e, como 

conseqüência, a rede de comunicação e transportes que ligava Manaus ao Brasil e ao mundo. 

 Mas, enquanto a indústria e o comércio caminhavam rumo à prosperidade, o setor 

agropecuário foi sendo abandonado pela Suframa, com a falta de investimentos no setor, o que 

contrariava a estratégia inicial do modelo Zona Franca de Manaus, que visava o desenvolvimento 

dos setores industrial, comercial e agropecuário (Ferreira, 2003:34). 

Bentes (1986) também aponta que as novas atividades impulsionaram a população do 

interior do Estado e de outras regiões a migrarem para Manaus em busca de renda e emprego, 

acelerando, com isso, o crescimento demográfico, que traduzindo esse processo em números, 

segundo a análise deste autor, mostra que a população de Manaus em 1967 era composta de 254 mil 

habitantes e em 1980, essa proporção aumentara para 634.756 mil habitantes. 

 Entretanto, Manaus não possuía infra-estrutura adequada para absorver e integrar essa 

população que veio atraída pela prosperidade econômica. Sobre isso, Oliveira (2000:38) mostra 

que: 

 

Com o advento da criação da Zona Franca de Manaus – ZFM – e a grande oferta de 

empregos na indústria, a cidade foi levada a um crescimento descomunal. Tal situação vem 

causando, ao longo do tempo, sérios impactos regionais, principalmente pela ausência de 

políticas públicas que venham garantir o atendimento adequado aos novos habitantes da 

capital do Estado, além do considerável esvaziamento da Zona Rural. 

 

 
Na década de 80, percebia-se com maior clareza, o crescimento acelerado e desordenado de 

Manaus. Muitos bairros foram criados sem planejamento, multiplicaram-se as ocupações ao redor 



de igarapés, impactando negativamente sobre o meio ambiente e nas condições de habitação da 

população.  

Em contrapartida, outros bairros foram criados sob planejamento para atender setores da 

classe média com atividades no comércio, na indústria e no serviço público, tais como: Ponta 

Negra, Vieiralves, Parque das Laranjeiras e Adrianópolis, por exemplo (Bentes, 1986). 

As atividades econômicas estavam preponderantemente concentradas na zona sul de 

Manaus, muitas delas próximo à orla da cidade (porto de Manaus), no centro. As peças que 

abasteciam a indústria eram importadas e chegavam em navios e o comércio estava situado nesta 

área. Por esses motivos, a população residia nessa zona da cidade, mas o rápido desenvolvimento 

econômico estimulou a criação de novos bairros em Manaus. 

Na primeira metade do século XX, a Cidade Nova, destaque da Zona Norte, tornou-se 

referência como zona de crescimento. As antigas casas isoladas deram lugar ao maior projeto de 

urbanização e crescimento populacional da história de Manaus, pois a partir de então, a Zona Norte 

passou a crescer significativamente6, tornando-se a segunda maior região da cidade, superada pela 

Zona Leste, sendo a segunda que mais cresce em termos populacionais, justificando assim sua 

escolha como locus desta pesquisa. 

 A partir do final da década de 80, o bairro Cidade Nova transformou-se num dos maiores da 

capital. Logo em 1992, atingiu uma população de 100 mil habitantes, grande maioria dos migrantes 

gaúchos, paranaenses, goianos, nordestinos e paulistas que vieram para Manaus no período de 

implantação da ZFM.  

O bairro cresceu de forma desordenada, atingindo em 2008 uma população de 

aproximadamente 264.449 moradores na atualidade, tornando-se o maior bairro populacional desta 

área de Manaus e a Zona Norte como a maior área habitada em Manaus7. 

                                                 
6 Desenvolvimento Humano em Manaus – Perfil da Zona Norte. 
7 Wikipédia, a enciclopédia livre – Zona Norte (Manaus). Atualizado em 27.01.2009. 



1.4 O envelhecimento na sociedade capitalista brasileira  
 

A velhice deve ser compreendida em seu aspecto biológico (natural, uma vez que o 

envelhecimento é para todos, é algo irreversível), mas também pelo ponto de vista psico-sócio-

cultural, pois não é um conceito homogêneo, apresenta componentes subjetivos em sua definição. A 

própria polissemia do conceito aponta para uma pluralidade de sentidos e significados produzidos 

histórica e socialmente. 

Em algumas culturas e em determinados períodos históricos, o tratamento dado ao velho se 

mostrava respeitoso. Estes eram muito valorizados por serem considerados sábios pela experiência 

adquirida ao longo da vida.  

Cuche (2001:112) diz que Seeger (1980) realizou um estudo com um grupo indígena, os 

suyás, e percebeu a irreverência de comportamento dos velhos com os demais habitantes da aldeia e 

ficou perplexo, como alguém de outra sociedade e cultura, com o que vira. 

 Assim relatou: 

 

É assim que os velhos e as velhas suyás falam tudo que jovens e adultos não ousam 

dizer, ou o que, pelas regras do grupo, são proibidos de fazer; expressam-se por 

meio de atitudes cômicas, bufas e comportamentos inversos o que há de mais 

privado – a sexualidade, por exemplo -, tornando seus conteúdos mais espontâneos. 

‘Vocês querem cheirar minha vagina?’ – diz a velha pulando numa perna só; o 

velho corre atrás das mulheres segurando o pênis até que elas o cutuquem e ele role 

no chão em falsa agonia em plena luz do dia e sob os olhares divertidos de toda a 

aldeia. 

 

Na cultura ocidental, espera-se que o comportamento do velho ou da velha seja o oposto 

daquele que o suyá moralmente correto deve ter. Essa imagem se reflete de forma dramática e bem 

humorada no cotidiano desse grupo sem sofrer censura ou represália. O comportamento dos velhos 

e das velhas suyá são ao mesmo tempo marginal e socialmente previsto. Os velhos tornam-se, 

assim, “os bobos da corte numa sociedade sem corte: divertem toda a população suyá e, para isso, 

gozam de uma licença e benefícios especiais”. (idem, p. 125). 



A esse respeito, Beauvoir (1990) analisa nos anos 60, cujo livro foi publicado em 1970 na 

França, que algumas culturas associavam a velhice a uma etapa que precede a morte, portanto a 

última etapa do ciclo vital, em que não há mais nada a ser feito apenas esperar a morte chegar.  

Nas sociedades contemporâneas, o envelhecimento é um fenômeno que tem ganhado 

visibilidade à medida em que os dados estatísticos revelam que a proporção de pessoas velhas está 

aumentando em escala mundial devido aos benefícios adquiridos pelo avanço da medicina, que se 

reflete no aumento da expectativa de vida e no controle das doenças, e pela redução nas taxas de 

natalidade. 

Desde a emergência do sapiens, as sociedades humanas sempre se preocuparam em garantir 

a produção e a reprodução da existência. Critérios como sexo e idade sempre funcionaram como 

princípios de organização e classificação social, assumindo conteúdos particulares no tempo e no 

espaço. 

Esse processo de construção das relações sociais a partir desses critérios, acentua-se nas 

sociedades modernas, como friza Featherstone (1998:12): “nas sociedades modernas há mais 

tentativas de demarcar a vida, dividindo-a em estágios dentro de uma ordem cronológica”.  

Assim, para cada estágio da vida corresponde uma função social, que é atribuída ao 

indivíduo segundo os critérios anteriores de sexo e idade; à criança, corresponde a função de 

brincar, ao adolescente, o momento de experimentar; ao adulto, trabalhar e ao velho, aposentar-se 

(Néri, 2001). 

No que concerne ao tratamento dispensado ao idoso neste contexto, podemos dizer que é 

revestido de caráter estigmatizador. Associa-se a velhice comumente à feiúra, à doença, tristeza, 

pobreza, decrepitude e outros. Isso porque, a cultura que permeia a sociedade moderna é aquela 

centrada nos moldes de produção do sistema capitalista, onde o jovem é considerado como 



produtivo e o velho como ser descartável, uma vez que já não produz mais bens palpáveis para a 

reprodução do capital, conforme sinaliza Gusmão (2003, p. 157):  

 

“Nesse sentido, o caráter do mundo moderno, em sua natureza capitalista está dado pela 

ordem produtiva que toma o jovem e o adulto como produtores e compreende o velho e a 

velhice como uma irrupção perigosa da ordem, posto que já não são mais produtivos para o 

capital”. 

 

Nesse modelo de sociedade que valoriza a juventude, por cultuar a aparência, pautada em 

padrões de beleza socialmente estabelecidos pela mídia e, também, por serem aqueles indivíduos 

que produzem bens para a sociedade capitalista, o velho é tratado como “ser descartável”, conforme 

sinaliza Almeida (2004:35), apoiada em Bosi (1973): “a sociedade industrial é maléfica para a 

velhice...A sociedade rejeita o velho, não oferece nenhuma sobrevivência à sua obra. Perdendo a 

força de trabalho já não é produtor nem reprodutor”. 

Ocupando lugar central nas sociedades ocidentais modernas, a juventude é sinônimo de 

vitalidade física e capacidade intelectual e produtiva. Sob essa ótica, valoriza-se o mito da “eterna 

juventude”, que é a valorização das coisas jovens, onde muitos adultos adotam estilos e 

comportamentos de vida próprios da adolescência. 

A respeito desse assunto, Almeida (2004:56), a partir de Lasch (1983:254) aponta que: “na 

sociedade atual, o horror à velhice centra-se no culto do eu. Trata-se de uma personalidade 

narcisista, onde o indivíduo precisa ser admirado por sua beleza, encanto, celebridade ou poder – 

atributos que geralmente declinam com o tempo”. 

O corpo do idoso remete a um conjunto de representações através das quais sobressai a 

imagem da doença. A doença é um estado de impureza que representa um perigo porque é capaz de 

poluir e contagiar os outros. Daí, evita-se a presença dos idosos, evita-se tocá-los, evita-se amá-los, 

isto porque ele representa a própria condição humana futura para os homens do presente. O medo 

da velhice e das doenças é hoje uma espécie de neurose das sociedades modernas.  



No Brasil, entre 1960 e 1991, houve um aumento de 14 anos na esperança de vida. A queda 

nas taxas de mortalidade, responsável pelo crescimento no número de idosos, caminhou 

paralelamente à diminuição nas taxas de natalidade. Assim, a partir da década de 1960, a identidade 

de país jovem atribuída ao Brasil viu-se ameaçada pelos novos cabelos brancos.  

A população brasileira de idosos supera a marca de 15 milhões de pessoas. Dados do Censo 

do IBGE (2000) apontaram um contingente de 14.536.029 de idosos, o que representava, neste 

período 9,1% do total da população. 

Este novo perfil demográfico, configurado pelo aumento do número de idosos e de anos 

vividos por essa categoria social, trouxe, segundo Almeida (2004:50), uma maior visibilidade da 

velhice. Em contrapartida, ela não ganhou visualidade (no contexto simbólico), uma vez que na 

modernidade, velho é sempre o “outro”, assim, impõe-se afastar a velhice dos olhos e do 

pensamento. 

Culturalmente, vale ressaltar que o idoso não é tratado de maneira descartável em todos os 

lugares do Brasil. Há formas diferenciadas de atenção e cuidado, diferenciando-se principalmente 

nos locais onde a cultura local, mais tradicional, ainda mantêm certos costumes. É o que Bosi 

(1987, p. 07) apud Gilmar Rocha (1998:43) chama de cultura plural: 

 

[...] não existe uma cultura brasileira homogênea, matriz dos nossos comportamentos e dos 

nossos discursos. Ao contrário: a dimensão do seu caráter plural é um passo decisivo para 

compreendê-la como um “efeito de sentido”, resultado de um processo de múltiplas 

interações e oposições no tempo e no espaço. 

 

Segundo Peixoto (1998:17), os documentos oficiais existentes antes dos anos 60 sempre 

relegaram a atenção ao idoso para segundo plano, priorizado crianças, jovens e adultos. Esta autora 

alude isto através deste texto do Instituto Nacional de Previdência Social: 

 

 



Dada a preponderância marcante de pessoas jovens em nossa população, a elevada taxa de 

natalidade, a baixa expectativa de vida, a pequena renda média per capita e a alta 

incidência de doenças em massa – os programas de saúde no Brasil devem, 

necessariamente, concentrar seus recursos no atendimento das doenças da infância e dos 

adultos jovens. A assistência ao velho, é forçoso reconhecer, deve aguardar melhores dias.  

 

 

Somente a partir dos anos 60 o termo idoso chega ao Brasil trazido pelos ventos franceses. 

Velho e idoso podem confundir-se, mas idoso marca um tratamento mais respeitoso, como 

personne âgée praticado na França, enquanto o termo velho tem uma conotação negativa ao 

designar, sobretudo, as pessoas de mais idade pertencentes às camadas populares que apresentam 

mais nitidamente os traços do envelhecimento e do declínio. 

 

1.5 O envelhecimento do trabalhador na sociedade do capital 

 

 
Partimos da categoria trabalho para fundamentar a explicação da vulnerabilidade em massa 

pela qual passam os trabalhadores envelhecidos. Considerando o trabalho como “a categoria 

fundante da práxis social, da sociabilidade humana, o elemento estruturador das relações sociais, 

dada a capacidade humana, mediante o trabalho de transformar a natureza para garantir a satisfação 

de suas necessidades e de nesse processo de transformação modificar – como parte do processo de 

complexificação de suas potencialidades – a si mesmo, aos outros indivíduos e ao modo como se 

estabelece o processo de trabalho” (p. 58), por que este tornou-se o algoz do próprio homem? 

Teixeira (2008:59) diz que isso se deve à primazia de um certo tipo de trabalho, haja vista 

que o trabalho possui duplo caráter: o trabalho concreto e o trabalho abstrato. O trabalho concreto é 

aquele necessário para produzir valores de uso, para a satisfação das necessidades humanas.  

Assim, destaca Marx (1989, p. 208) apud Teixeira (2008, p. 59-60): 

 

 

 

 



O processo de trabalho [...] é a atividade dirigida com o fim de criar valores-de-uso, de 

apropriar os elementos naturais às necessidades humanas; é condição necessária de 

intercâmbio material entre o homem e a natureza; é condição natural eterna da vida 

humana, sem depender, portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo comum a todas as 

suas formas sociais. 

 
O trabalho abstrato, por sua vez, é aquele que caracteriza a sociedade capitalista, cujos fins 

consiste na produção de riquezas. Este tipo de trabalho está fundamentado na expropriação dos 

meios de produção e na concentração da riqueza socialmente produzida, onde para sobreviver o 

trabalhador é forçado a vender a única coisa que possui: sua força de trabalho. 

 
O trabalho abstrato, por sua vez, consubstancia-se quando o indivíduo usa sua força de 

trabalho para um fim socialmente determinado que não a satisfação de suas necessidades, 

mas de produção de valores de troca sob um fim tautológico que lhe é estranho. Nessa 

dimensão, o trabalho não proporciona, pelo menos diretamente, a satisfação das 

necessidades humanas, mas um meio de satisfazê-las fora dele (Teixeira, 2008:60). 

 
Diante disso, o trabalho concreto é a atividade que medeia a relação entre o homem e a 

natureza, com a finalidade de satisfação das necessidades humanas. Nesse intercâmbio de 

transformação dos bens naturais para satisfazer as necessidades humanas, o homem também 

transforma a si mesmo.  

Nas sociedades capitalistas, a ditadura do trabalho abstrato rompe com a produção limitada 

pela satisfação das necessidades e volta-se para a produção geradora de riquezas, pelo tempo de 

trabalho excedente.  

Nas sociedades pré-capitalistas, embora considerado de extrema relevância, o trabalho não 

tinha primazia sobre as demais práticas sociais (Teixeira, 2008). O tempo na sociedade do capital, 

regido pelo relógio e calendário, simboliza medida de valor que condiciona o tempo de vida do 

homem ao tempo de produção. 

O moderno sistema de produção que converte energia humana em dinheiro pauta-se no 

tempo de trabalho excedente, preza pela quantidade, visando a produção de mais-valia. A abertura 



dos mercados em tempos de globalização gera super preocupação dos capitalistas com a 

competitividade.  

Para efeitos de ilustração, tomamos o seguinte exemplo: Em uma jornada de trabalho de oito 

horas por dia, o salário do trabalhador provém das primeiras quatro horas de trabalho, às quais 

foram suficientes para garantir a manutenção da produção, as quatro horas restantes servem de 

tempo de trabalho excedente, gerador de mais-valia. (Maranhão in Behring et. al., 2008). 

 Assim, o salário do trabalhador provém do tempo socialmente necessário para a 

manutenção da sua sobrevivência e o tempo excedente gasto com a produção da mais-valia, o 

dispêndio de força de trabalho humana, concentra a riqueza, embora socialmente produzida, nas 

mãos dos grandes capitalistas. A finalidade da produção de riquezas confere ao império do mundo 

das coisas preponderância em detrimento do próprio homem, este passa a ser reduzido à “mera 

condição de produção” à “carcaça do tempo” (Teixeira, 2008). 

Se o homem é “carcaça do tempo”, “mera condição de produção” num sistema em que o 

avanço tecnológico progressivo suplanta grande quantidade de trabalho vivo pelas máquinas, este 

poderia vir a tornar-se instrumento supérfluo no mundo do trabalho?  

Anteriormente comprovamos em Antunes (2008) que isso não é possível, uma vez que as 

máquinas, por si só, não podem garantir a produção e a reprodução do capital. Mas, se esta 

comprovação mostra a inviabilidade de suplantar o trabalho vivo pelas máquinas,em contrapartida 

este pode ser desvalorizado. 

Maranhão in Behring et. al. (2008:43) afirma que na mesma proporção em que as novas 

técnicas e máquinas foram incorporadas no sistema produtivo, foi gerada uma gradativa 

desvalorização da força de trabalho, o que culminou na formação de uma superpopulação relativa 

ou exército industrial de reserva.  



Segundo o autor, essa superpopulação relativa é composta por um conjunto de grupos 

bastante amplos e heterogêneos que se encontram desempregados ou parcialmente empregados (p. 

45). Além disso, funciona como mecanismo de expulsão/integração do trabalhador à produção 

capitalista.  

 

 

 

 

Para que a maquinaria fosse incorporada definitivamente à indústria e utilizada como forma 

de extrair maior quantidade de mais-valia relativa, diminuindo o tempo de trabalho 

necessário e aumentando a capacidade de extrair trabalho excedente, foi necessário que se 

criasse não só uma população de trabalhadores aptos a desenvolver o trabalho nas fábricas, 

mas também, a criação de uma superpopulação relativa (população acima da necessidade 

imediata de incorporação à produção) que logo se transformou em parte constitutiva da 

dinâmica de expulsão/integração do trabalhador à produção capitalista (Maranhão in 

Behring et. al., 2008:44). 

 

 
Ainda sobre este assunto, o autor diz que a superpopulação relativa é condição da 

acumulação capitalista, mas esta sofre modificações em seu perfil de acordo com as conjunturas 

econômicas, sociais e as lutas classes presentes nos mais diversos contextos políticos. 

 
[...] apesar da superpopulação ser parte constitutiva da reprodução ampliada do capital, ela 

possui particularidades históricas, o seu crescimento ou sua diminuição são condicionadas 

por várias determinações sociais e políticas que nunca podem ser compreendidas sob a 

forma de uma lei absoluta, linear e inevitável (idem, p. 45). 

 

 

Quando comparamos a superpopulação relativa da primeira revolução industrial à 

constituída em tempos neoliberais de globalização do capital, notamos alterações em seu perfil. 

Enquanto na primeiro revolução industrial, a diferença consistia entre trabalhadores inseridos no 

sistema produtivo e aqueles inúteis para o capital, excluídos, como mulheres, crianças, velhos e 

deficientes, a atual superpopulação relativa é composta pela massa proletarizada que vaga de 

emprego em emprego, servindo de mão-de-obra barata e superexplorada e uma população de 

desocupados duradouros, espoliados dos meios de subsistência (ibidem).  

Assim, ratifica o autor: 



 
Algo mudou na suposta ‘face humana’ do capital, que tanto seduziu os revisionistas e 

reformistas da esquerda trabalhista européia. A dinâmica de integração/expulsão da força 

de trabalho, a partir da década de 90 do século passado, cria, continuamente, e em escala 

mundializada, uma massa populacional de desocupados e trabalhadores instáveis, que Marx 

com certeza denominaria de superpopulação (p. 46). 

 

Outro aspecto inerente à ditadura do trabalho abstrato nas sociedades capitalistas é a 

alienação. Espoliado dos meios de produção, o trabalhador é compelido a vender sua força de 

trabalho, portanto não exerce o controle sobre a produção. 

 De forma similar, também não tem acesso sobre o produto de seu trabalho, pois este não foi 

concebido como valor de uso para a satisfação de suas próprias necessidades e sim como valor de 

troca, abstraído, com um fim que lhe é estranho.  

Nessa dimensão, o trabalho abstrato não proporciona a satisfação das necessidades, mas sim 

um meio de realizá-las fora dele.  

 
A venda da força de trabalho, em que o trabalhador não se reconhece como produtor, não 

tem acesso ao produto do seu trabalho, em que o próprio ato da produção e seu fim lhe são 

estranhos, relaciona-se ao trabalho abstrato, configurando-se um trabalho alienado, posto 

que o produtor não tem controle sobre o processo de produção, nem sobre a distribuição do 

produto social do próprio trabalho (Teixeira, 2008:62). 

  
Como único recurso que dispõe para garantir a manutenção de sua subsistência, o homem 

submete à venda/exploração sua força de trabalho que, no sistema capitalista, constitui-se como 

mercadoria.  

A intensificação da exploração da força de trabalho, com a finalidade de gerar riqueza 

(preponderância do mundo das coisas em detrimento da valorização do homem), declina com o 

tempo, principalmente quando o trabalho atinge uma idade avançada. Dessa forma, o capital 

desvaloriza essa força de trabalho envelhecida e desgastada.  

Isso não quer dizer que a trajetória de trabalho, considerada isoladamente, seja responsável 

pelo comprometimento da vitalidade física do homem. Mas, a trajetória de vida, com um histórico 



de hábitos nocivos à saúde, pode também acarretar graves seqüelas na velhice, constituindo-se por 

vezes no envelhecimento patológico. 

O tempo representa a grande medida de valor nas sociedades capitalistas, por duas razões. 

Primeiro, porque ele submete o tempo de vida do trabalhador à lógica do capital. Se tempo é 

dinheiro, quanto maior o tempo de exploração da força de trabalho, maior a produção de excedente: 

mais-valia, conforme explana Teixeira (2008:71): 

 
Com o advento da sociedade industrial, o valor do tempo passa a ser medido pelo dinheiro, 

o qual passa a ser dominante no processo de trabalho, considerando a necessidade de medir 

e de mecanismos rigorosos de extração e ampliação do sobretrabalho para fins de 

acumulação do capital, o que favorece a uma maior atenção ao tempo de trabalho. Essa 

sociedade condena os trabalhadores à degradação durante toda sua trajetória de vida, 

submetendo e convertendo seu tempo de vida em tempo de trabalho. 

 
Para isso, o homem é explorado em longas jornadas de trabalho e em horas extras. Mas, a 

submissão do homem ao tempo do capital não se restringe somente ao domínio da produção. 

Estende-se também ao seu tempo livre ou ao tempo fora do trabalho. Teixeira (2008:73) diz que: 

O tempo dedicado ao trabalho tem primazia sobre os demais tempos de vida do trabalhador, 

pois para o capital a força de trabalho é apenas ‘força material de produção’ abstraída de 

qualidades humanas, e todo seu tempo de vida é submetido ao tempo de trabalho. 

 

O sentido da vida do homem parece existir, então, fora do local de trabalho. Entretanto, o 

sistema capitalista condiciona também o tempo livre do trabalhador à reprodução do sistema através 

do consumo. Ou seja, o tempo livre que o trabalhador dispõe fora da esfera da produção continua 

atrelado às necessidades do capital.  

Além disso, a fadiga e o cansaço que assolam os trabalhadores não permitem disposição 

para que estes se insiram em atividades que estimulem o desenvolvimento humano, sua 

personalidade e a cultura, mas tão-somente a reprodução de sua sobrevivência. 

 
Essas determinações do capital sobre as práticas temporais exarcebam as experiências 

negativas com o tempo para os trabalhadores, pela impossibilidade de controlá-lo, de usá-lo 

para fins de valorização e autodesenvolvimento da personalidade, como tempo de 

satisfação de ricas necessidades [...] (Teixeira, 2008:76). 

 



A outra razão que mostra que o tempo é a medida de valor nas sociedades capitalistas, 

corresponde ao tempo de valorização e utilidade do homem. Néri (2001) diz que nas sociedades 

modernas, cada fase da vida corresponde uma função social; assim, à criança, brincar; ao 

adolescente, experimentar; ao adulto, trabalhar e ao velho, aposentar-se. 

A intensificação da exploração da força de trabalho com a finalidade de gerar mais-valia se 

desgasta com o passar do tempo. A superpopulação relativa ou o imenso exército industrial de 

reserva rapidamente suplanta essa mão-de-obra envelhecida, impelindo os velhos trabalhadores à 

situação de pobreza e vulnerabilidade social. 

Diante do ponto de vista do envelhecimento biológico, o organismo revela declínio das 

forças vitais, mas muitos idosos ainda mostram capacidade para continuar trabalhando. Entretanto, 

a sociedade industrial é taxativa no que concerne ao trabalhador envelhecido, tratando-os como 

descartáveis, supérfluos para o capital, pois considera-os como incapacitados para o trabalho em 

virtude das limitações que o envelhecimento impõe ao homem. 

Se nas sociedades capitalistas, o tempo do trabalho tem primazia sobre as demais práticas 

sociais da vida do homem, estar excluído do sistema produtivo significa ser eliminado também do 

mundo da vida, dos relacionamentos humanos. 

Embora os capitalistas pós-modernos, segundo Teixeira (2008), afirmem que após a 

aposentadoria, o homem pode finalmente aproveitar seu “tempo livre” como tempo de lazer, de que 

maneira isso poderia ser possibilitado ao velho trabalhador que dedicou vários anos de sua vida à 

exploração de sua força de trabalho em troca da manutenção de sua sobrevivência? 

A respeito desta indagação, a autora é categórica ao afirmar que o sentido do 

envelhecimento deve ser considerado, portanto, em sua pluralidade consoante às classes sociais que 

os indivíduos ocupam na sociedade do capital, observando a relação entre exploradores e 

explorados.  



Ora, um empresário envelhecido usufruirá de uma série de prerrogativas em sua velhice 

desconhecidas e longe da realidade de um operário idoso, como plano de saúde particular, viagens, 

entre outras coisas. Este último, que teve uma trajetória de vida completamente diferente do 

primeiro, necessitará de cuidados com sua saúde, em decorrência da falta de prevenção quando 

jovem (e muitas vezes da trajetória de vida), aquisição de remédios e manutenção de sua 

subsistência e da de seus familiares. 

Além disso, o estigma, em decorrência do status quo, é fortemente estereotipado nas 

sociedades capitalistas. Facilmente percebemos nas entrevistas dos telejornais, quando, por 

exemplo, um juiz aposentado é entrevistado, embora ele não exerça mais a função, abaixo de seu 

nome na tela consta o título de “juiz”, mas se um operário, na condição de idoso, for entrevistado, 

abaixo de seu nome consta apenas “aposentado”.  

Outro aspecto concerne ao fator experiência e competência, considerados relevantes 

somente àqueles que ocuparam alguma classe social no topo da hierarquia, mas os outros cuja 

atividade que exerceram estava enquadrada na base da pirâmide, o grau de conhecimento adquirido 

e a experiência, tal como eles, são descartáveis e substituíveis por mão-de-obra jovem, pouco ou 

nada experiente, mais criativa e no vigor de sua vitalidade física e/ou intelectual.  

Assim ilustra Teixeira (2008:80) apoiada em Lenoir (1998:72): 

 
A hierarquia das formas e graus de envelhecimento no campo das profissões parece 

reproduzir a hierarquia social e respeitar, se podemos falar assim, a ‘hierarquia’ até mesmo 

no interior das empresas. É o que ressalta de uma pesquisa na qual, segundo os 

empregadores, a mais importante ‘deficiência’ dos trabalhadores que estão envelhecendo, é 

‘o enfraquecimento das faculdades de adaptação às novas tarefas, métodos ou técnicas’; em 

seguida, é mencionada a ‘perda de velocidade’, a ‘perda de força’, e depois a perda da 

‘vivacidade intelectual’, da ‘habilidade’, da ‘memória’ e, em último lugar, a ‘inaptidão para 

o comando’. Por outras palavras, isso significa que a diminuição, com a idade, das 

qualidades julgadas necessárias pelos empregadores para o exercício das diversas 

atividades profissionais ou, se preferirmos, a idade a partir da qual as diferentes categorias 

começam a ‘envelhecer’, é mais precoce para os membros das classes mais baixas: para os 

empresários, os trabalhadores braçais são considerados ‘100% produtivos’ somente a idade 

média de 51,4%; os operários sem qualquer qualificação até 53,5; os contra-mestres até 

55,9; os executivos até 57,9; e nenhuma idade é fixada para os empresários. 

 



 
A aposentadoria assinala a passagem do mundo do trabalho para o mundo doméstico. Ela 

tem servido como rito de passagem de homens e mulheres para o mundo da velhice. No caso das 

mulheres, em contextos sociais tradicionais, atribuía-se à menopausa um valor ritual na passagem 

para a velhice.  

A idade para o trabalho torna-se um dos critérios mais perversos das sociedades modernas, 

pois nunca se é suficientemente novo para trabalhar, mas se é relativamente velho para continuar 

trabalhando. 

Assim, com a aposentadoria inicia-se um processo de marginalização sociocultural e 

econômica, principalmente para os homens, que culmina na estigmatização da identidade social de 

aposentado, empurrando-o para uma situação de liminaridade social. Ela (a aposentadoria) será 

sentida, vivida e experimentada como uma situação dramática. No cotidiano dos aposentados 

idosos, o tempo torna-se o grande vilão da história, o elemento mortificador dos dias e das horas 

que custam a passar.  

O tempo do não-trabalho representa mais para os homens do que para as mulheres. No início 

da aposentadoria, os indivíduos percebem-se deslocados sem ter um lugar como ponto de referência 

como quando tinham enquanto exerciam sua função produtiva. 

A aposentadoria das mulheres significa um rompimento com o trabalho realizado fora de 

casa, no entanto, como continuam exercendo as tarefas domésticas, para elas, não estão 

completamente desligadas do mundo do trabalho. 

No entanto, para somente uma pequena parcela dos idosos, a aposentadoria abre novos 

caminhos para a realização de sonhos que não puderam ser vividos devido aos compromissos 

assumidos de trabalho e com o cuidado e a educação dos filhos. 



Isso é válido somente para os idosos que conseguiram amealhar recursos durante sua vida ou 

aqueles que tiveram oportunidade para se qualificarem e ocuparam cargos de destaque na sociedade 

do capital. Mas, essa realidade não corresponde ao perfil da maioria dos idosos brasileiros.  

Beauvoir (1990) analisa que para o idoso europeu, a aposentadoria reveste-se de caráter 

negativo em decorrência principalmente da solidão, uma vez que as relações sociais eram mantidas 

no tempo do trabalho e os filhos constituíram família que vivem de forma independente, embora a 

autora reconheça que a pobreza e a miséria são fatores existentes em qualquer cultura e assolam 

vários trabalhadores envelhecidos. 

O perfil do idoso brasileiro revela que a grande maioria é responsável ou o principal 

provedor da renda familiar, moram com filhos, netos e agregados que garantem o sustento ou 

ajudam a sustentar a família com o salário de sua aposentadoria, que na maioria das vezes 

corresponde a um salário mínimo. Outros vivem com o benefício da assistência social, onde muitas 

vezes este dinheiro movimenta a economia de pequenas regiões do Brasil (Behring et. al. 2008). 

Este último grupo ou não conseguiu completar o tempo necessário para aposentar-se ou estava 

inserido no mercado informal durante toda sua trajetória de trabalho ou parte dela. 

Em muitos casos, o valor do benefício ou da aposentadoria não atende às necessidades que o 

idoso possui e as responsabilidades que ainda assume. Por isso, salvo aqueles que vivem o 

envelhecimento patológico, muitos idosos retornam ao mercado de trabalho, informal e precarizado 

para complementar sua renda e também como forma de se sentirem úteis, haja vista que ao 

atingirem determinada idade, o próprio sistema os intitulam como incapacitados e descartáveis. 

As respostas à questão social do envelhecimento do trabalhador se dão mediante 

“mecanismos compensatórios ou redistributivos de proteção social, mantendo a sociedade 

burguesa” (Teixeira, 2008:74). Embora reconheçamos que por durante muito tempo o 



envelhecimento do trabalhador foi tratado como questão de imprevidência, podemos dizer que o 

sistema de proteção social no Brasil garantiu muitos avanços. 

No entanto, a política neoliberal, que preconiza o corte nos gastos sociais, vem direcionando 

o papel do Estado. A previdência social, como seguro contributivo sob a gestão do Estado, sofre 

tramitações no Congresso Nacional e a assistência social, como política pública garantida pelo 

Estado e destinada a quem dela necessitar, continua relegada ao campo do não direito, como 

veremos a seguir. 

 

1.6 A proteção social ao envelhecimento do trabalhador (previdência versus 

assistência) 
 

A assistência social, segundo Sposati et. al. (2006), sempre esteve relegada ao campo do 

não-direito e destinada aos não-cidadãos, como velhos, crianças e deficientes.  

A assistência social, em sua histórica relação com a filantropia, era prestada por damas de 

caridade - as primeiras-damas da República - (Teixeira 2008:160) vinculadas à Igreja Católica. 

Essas ações eram travestidas de ajuda de acordo com critérios de seletividade que só perpetuavam 

as condições de vulnerabilidade social àqueles que dela necessitavam, uma vez que não contribuía 

para a emancipação dos excluídos, mas somente reproduziam as necessidades sociais. 

Na segunda metade dos anos 80, a assistência social é regulamentada pela Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), incorporando as concepções de direito e cidadania de modo a contribuir 

para a emancipação dos atores sociais por meio de ações preventivas e de caráter de emergência 

(ações curativas), sendo responsabilidade do Estado e garantida a todos que dela necessitarem 

(Sposati et. al., 2006). 

Entretanto, as raízes culturais paternalistas, clientelistas e seletistas ainda permanecem 

arraigados constituindo entraves para que as ações da política de assistência social sejam 

viabilizadas conforme prescreve a legislação específica, embora seja notório reconhecer os avanços 



proporcionados pela regulamentação desta como política e sob o dever do Estado e não mais de 

damas de caridade.  

Além disso, a transferência das responsabilidades do Estado para o terceiro setor (Montaño, 

2007), configura um novo padrão de proteção social, onde mescla-se o público e o privado. Essa 

nova configuração de proteção social encontra-se no campo do não direito, mas de necessidades 

imediatas e despolitizadas. 

No que concerne ao idoso, a assistência social garante o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), no valor de 01 (um) salário mínimo àqueles com idade igual ou superior a 65 anos, sob 

comprovação de não possuir nenhum tipo de renda nem dispor de outros meios para sobreviver.  

Ou seja, um benefício da assistência social, cuja meta consiste em promover a cidadania, é 

destinado aos não-cidadãos, aos que se encontram abaixo da linha de pobreza e àqueles também que 

não completaram o tempo de serviço exigido pela previdência social para aposentar-se.  

Embora se saiba que esse dinheiro movimenta o comércio de pequenas regiões no país e 

garante o sustento de muitas famílias, 

 
 [...] mesmo com a intervenção pública, a assistência social mantêm as ações travestidas de 

ajuda, sempre relacionada ao ‘mérito da necessidade’ e não ao ‘direito do cidadão’, pois se 

dirige aos subcidadãos; não recebe nem o cunho direto de salário indireto ou de composição 

do valor da força de trabalho, pois se destina aos destituídos, aos ‘não-rentáveis’, aos 

‘invisíveis’, que representam apenas fatores de custos. Essa intervenção pública se associa 

às práticas filantrópicas, demantárias imediatas de recursos públicos, cujos serviços são 

pautados por valores humanísticos de solidariedade, voluntariado, obscurecendo as relações 

de direito (Teixeira, 2008:161). 

 
Teixeira (2008) aponta que as lutas sociais pela conquista da aposentadoria no Brasil parte 

de um contexto mais amplo mediante o conflito da relação capital/trabalho. Ela diz que os 

trabalhadores inseridos formalmente no mercado de trabalho buscavam a conquista da garantia de 

provimento de renda em casos como acidente de trabalho, maternidade, aposentadoria etc. No que 

concerne ao envelhecimento do trabalhador, a conquista da aposentadoria viabilizaria a manutenção 

da família e não um meio de emancipação financeira do idoso em relação aos filhos. 



A partir da década de 90, a reforma que vem tramitando no Congresso Nacional, um projeto 

de reforma da previdência social que, dentre outras emendas, prorroga a idade do trabalhador para 

requerer a aposentadoria, levando em consideração o critério do tempo de serviço registrado em 

carteira de trabalho em substituição ao tempo de trabalho exercido durante a vida.  

Em virtude disso, muitos idosos, sejam aposentados ou beneficiários da assistência social, 

continuam trabalhando, muitas vezes inseridos no setor informal em condições árduas de trabalho, 

em que a fragilidade e o cansaço que sua idade impõe não permitem grande esforço, culminando na 

manifestação e agravamento de várias doenças, mas que necessitam enfrentar para complementar o 

valor de sua renda, haja vista que suas famílias dependem de seu provimento para sobreviverem.  

 

1.7 Terceira Idade. Para quem? 
 

O envelhecimento acende à cena pública como terceira idade. Diante da vulnerabilidade em 

massa pela qual passam os trabalhadores envelhecidos, questionamos: terceira idade, para quem? 

A terceira idade, segundo Featherstone (1994:70 apud Mercadante, 2004:72), surge no 

momento de desconstrução da categoria velhice, no sentido de quebrar a reprodução da identidade 

estigmatizadora de velho e velhice, tratá-los como novos sujeitos e considerando suas 

subjetividades. 

Sinônimo de envelhecimento ativo e independente, a terceira idade converte-se em uma 

nova etapa da vida, em que a ociosidade simboliza a prática de novas atividades sob o signo do 

dinamismo. Entretanto, a invenção da terceira idade – nova fase do ciclo de vida entre a 

aposentadoria e a velhice – é simplesmente produto da universalização dos sistemas de 

aposentadoria e do conseqüente surgimento de instituições e agentes especializados no tratamento 

da velhice, e que prescrevem a esse grupo etário a maior vigilância alimentar e exercícios físicos, 

mas também necessidades culturais, sociais e psicológicas.  



No Brasil, a rubrica da terceira idade é fundamentalmente empregada nas proposições 

relativas à criação de atividades sociais, culturais e esportivas. Idoso simboliza, sobretudo as 

pessoas mais velhas, os velhos respeitados, enquanto terceira idade designa principalmente os 

jovens velhos, os aposentados dinâmicos.  

Surge um mercado para a terceira idade: turismo, produtos de beleza e alimentares, bem 

como novas especialidades profissionais: gerontólogos, geriatras etc. A terceira idade passa assim a 

ser expressão classificatória de uma categoria social bastante heterogênea. De fato, essa noção 

mascara uma realidade social em que a heterogeneidade econômica e etária é muito grande. 

Isso evidencia-se quando nos reportamos à realidade dos trabalhadores envelhecidos, 

àqueles que fazem jus ao termo velho, referentes às pessoas de mais idade pertencentes às camadas 

populares. Essas pessoas envelhecidas, inseridas num contexto sócio-econômico de vulnerabilidade 

social, despenderam grande parte de sua vida do processo produtivo para garantir a manutenção de 

sua sobrevivência e no envelhecimento não podem gozar de prerrogativas exclusivas aos idosos 

pertencentes às classes abastadas. 

O discurso pós-moderno de que na velhice, o homem dispõe de tempo para dedicar-se a 

atividades de bem-estar que não pôde desfrutar quando jovem, devido ao trabalho e a educação dos 

filhos, distancia-se da realidade brasileira da maioria dos trabalhadores envelhecidos. 

 A maioria dessas pessoas sobrevive com o auxílio irrisório de sua aposentadoria ou 

benefício assistencial, sendo muitas vezes compelido a inserir-se no mercado informal para 

complementar sua renda para contribuir no sustento de suas famílias. A respeito desse assunto, 

Teixeira (2008:73) apoiada nas análises de Beauvoir (1990) mostra que: 

 

Apesar de consumir a maior parte do tempo diário, a maioria esmagadora dos trabalhadores 

não sente o tempo do trabalho como tempo de vida próprio, mas como tempo morto e 

vazio, arrebata à vida como um pesadelo. Quando, enfim, libertos da ditadura do trabalho 

abstrato, mas sem condições de sobreviver sem as políticas sociais, ‘exarcebam-se as 

necessidades, pela impossibilidade de satisfazê-las, o trabalhador sente que a vida lhe foi 



suprimida, que não tem mais lugar no mundo’ (Beavouir, 1990), seu tempo continua vazio 

e sem sentido. 

 
Dessa maneira, Teixeira (2008) afirma que a velhice, então, diferencia-se em seu modo de 

viver, levando em consideração como fator principal a classe social à qual pertence os indivíduos. 

 Além de descartados do processo produtivo quando velhos e a preocupação em continuar 

garantindo o sustento de suas famílias, a maioria dos idosos é acometida por doenças crônicas, 

devido a falta de prevenção quando jovens e/ou em decorrência de sua trajetória de vida e trabalho, 

necessitando de um cuidado especial com suas saúdes, muitas vezes precisando comprar remédios 

caros e realizar procedimentos de alto custo (consultas/exames) que o Sistema Único de Saúde no 

Brasil não atende ou pelo fato de o serviço ser demasiadamente demorado, em que a urgência do 

caso não permite a espera nas longas filas do SUS. 

Portanto, diante do exposto, questionamos: Terceira idade, para quem?. Essa expressão, 

utilizada para designar os jovens velhos não valoriza a pessoa idosa, mas reafirma o valor da 

juventude, onde a busca por comportamentos ativos e joviais negam o próprio envelhecimento.  

Terceira idade, então, é vivenciada, em seu conceito, pelos idosos das classes abastadas, 

pessoas que dispõem de recursos para garantir plano de saúde privado, viagens e inserção em 

atividades dinâmicas e ativas, diferentemente do perfil do idoso de classes populares, onde além das 

características marcantes como a pobreza e a vulnerabilidade social que se encontram, a fragilidade 

de suas saúdes e a ausência de recursos o empurram para os serviços públicos de saúde, cujo 

tratamento focalizado, desarticulado na rede sócio-assistencial, reduz o envelhecimento à doença e à 

espera da morte, como veremos no próximo capítulo. 

 

 

 

 



CAPÍTULO II – VELHICE E POLÍTICA DE SAÚDE 
 

Muitas pessoas idosas são acometidas por doenças e agravos crônicos que requerem 

acompanhamento constante, pois em razão da sua natureza, não têm cura. Essas condições crônicas 

tendem a se manifestar de forma expressiva na idade mais avançada e, freqüentemente estão 

associadas a alguns fatores, como a trajetória de trabalho, a falta de acompanhamento sistemático da 

saúde quando jovens e a hábitos nocivos à saúde adquiridos ao longo da vida. 

  Schraiber (1994) afirma que as políticas de saúde voltadas para os idosos começam a se 

concretizar nos anos 90 com o SUS. Isso ocorreu devido ao crescente número da população idosa, 

permitindo pensá-la como grupo socialmente “visível”. Entretanto, essa expansão da atenção à 

saúde dos idosos ocorreu de forma centrada no atendimento médico individual às doenças crônico-

degenerativas. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS), como porta de entrada dos serviços de saúde, deveriam 

resolver 85% dos agravos, tendo em vista o enfoque na prevenção e promoção em saúde (Ministério 

da Saúde, 2000). Entretanto, não se percebe qualidade nos serviços prestados, reduzindo-se a uma 

medicina simplista e curativa para o pobre (Scraiber, 2000). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (MS, 2006), define que a porta de entrada à 

saúde do idoso é a Atenção Básica/Saúde da Família. A equipe multiprofissional que atua nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) precisa se articular de forma interdisciplinar para oferecer um 

diagnóstico multidimensional no tratamento dessa população. Seja por demanda espontânea, busca 

ativa e/ou visitas domiciliares, a relação do profissional de saúde com a pessoa idosa deve atingir o 

enfoque biopsicossocial de modo a responder de forma satisfatória a demanda apresentada 

considerando seus vários eixos.  



Se a atenção básica possuísse uma real cobertura de atenção à saúde preventista, evitaria a 

concentração nos níveis mais onerosos do sistema, onde exames ambulatoriais e cirurgias de alto 

custo são realizados.  

No entanto, a atenção básica, tem se restringido a uma assistência de baixo custo, onde os 

técnicos têm se limitado a resolver demandas curativas simples de forma focalizada, não havendo 

de fato a articulação como equipe interdisciplinar para trabalhar as diferentes variáveis que 

culminam na demanda apresentada, conforme os preceitos do Ministério da Saúde nesse nível de 

atenção. 

Na cidade de Manaus, as análises sobre as políticas de saúde também revelam os reflexos da 

influência neoliberal, contrário aos investimentos nas políticas sociais. Por conseguinte, os níveis de 

eficiência e a qualidade dos serviços prestados em saúde podem não alcançar os índices esperados. 

A municipalização de saúde ocorrida na atenção básica em 2003 na cidade de Manaus de 

fato ainda é precária e parcial. Pois, demagogicamente o Governo do Estado mantém os Centros de 

Atenção Integral à Melhor Idade – CAIMIs - concorrendo paralelamente com as UBSs e Saúde da 

Família do Município, realizando os mesmos serviços.  

O locus inicial desta pesquisa estava situado em três UBSs da Zona Norte. Entretanto, 

devido existir CAIMI nos bairros em análise, competindo com as UBSs, com serviços mais 

especializados, atraindo a maior parte dos idosos da Zona Norte, tendo em vista que não existe 

nenhum tipo de trabalho voltado a nível municipal, tivemos que analisar duas unidades básicas de 

saúde e um CAIMI, em virtude assim, da baixa demanda de idosos nas outras UBSs desta zona da 

cidade. 

 

 

 

 

 



2.1 A inserção da Saúde na Seguridade Social 
 

A Seguridade Social está inscrita na Constituição Federal de 1988 como o conjunto 

integrado de ações como dever do Estado e direito do cidadão. Seguridade Social é um termo que 

ganhou coerência nos anos 40 na Europa e dizia respeito  

 

“à garantia de segurança das pessoas em situações adversas. Significa que a sociedade se 

solidariza com o indivíduo quando o mercado o coloca em dificuldades. Ou seja, significa 

que o risco a que qualquer um, em princípio, está sujeito – de não conseguir prover seu 

próprio sustento e cair na miséria -,  deixa de ser problema meramente individual e passa a 

constituir uma responsabilidade social, pública”. (Viana, 2007:173). 

 

O Estado de Bem-Estar Social surge nas décadas de 60 e 70 nos países europeus e 

promulgou o acesso universal à proteção social e o papel de interventor na economia, garantindo-se 

assim o bem-estar de todos e o compromisso com o pleno emprego (um dos pilares do Welfare 

State bem como Seguridade Social e Direitos Universais). 

No entanto, os níveis de proteção social não-mercantis acabou gerando ônus para o Estado, 

fazendo com que o Fundo Monetário Internacional (FMI) reconhecesse o modelo como 

insustentável, prejudicial à competitividade, incentivador de ociosidades e futuro destruidor da 

Seguridade Social. 

A solução para a crise do Welfare State foi adotar políticas de cunho neoliberal como: a 

liberalização do mercado (livre concorrência/competitividade), cortes nas despesas sociais, 

minimização do Estado e privatização. Os países latino-americanos também tiveram que adotar 

essas medidas como pré-condição para o acesso ao crédito internacional. Esse processo culminou 

no que se conhece como globalização e se tornou padrão mundial. 

Em países de regulação tardia, como o Brasil, as políticas sociais são respostas públicas a 

determinadas demandas sociais, sendo o Estado o mediador central delas. Entretanto, a difusão 



neoliberal se centraliza na idéia do mercado como fornecedor de serviços, substituindo a condição 

de cidadania pela de consumidor e ao Estado, apenas atuar em circunstâncias onde a família e a 

comunidade não dão mais conta de proteção aos seus membros. 

Dessa forma, as políticas sociais latino-americanas são de curta duração e de má qualidade 

perpetuando apenas a capacidade para o consumo de subsistência, ou seja, o vínculo com o 

mercado. Não promovem nenhum avanço em termos de melhoria da qualidade de vida, mas apenas 

propagam a situação de pobreza e miséria em que muitas famílias se encontram. 

Sob a influência ainda das políticas neoliberais, o Estado passou a assumir papel de 

provedor de bens e serviços reduzidos. Ou seja, percebe-se a deterioração dos serviços sociais 

existentes e a fragmentação do cidadão em cidadão-consumidor e o cidadão excluído. Aqueles que 

têm renda podem usufruir de serviços sociais privados e de boa qualidade, como educação, saúde e 

lazer, por exemplo, mas aqueles excluídos socialmente, ficam à mercê da “boa vontade” do Estado. 

A Seguridade Social se encontra na seguinte situação: 

 A Saúde, mediante sua relevância pública, ainda consegue manter seus princípios da 

Reforma Sanitária como, por exemplo, a sua universalidade. Contudo, uma das maiores 

dificuldades é o acesso ao sistema de saúde público e a dependência da prestação de serviços 

privados; 

 A Assistência Social, constituída como um direito não contributivo aos excluídos das 

políticas sociais básicas, encontra obstáculos no seu processo de gestão e financiamento. Além 

disso, acrescenta-se a perspectiva focalista e seletiva das políticas assistenciais adotadas que não 

envolve todo o contingente necessitado deste direito constitucional. 

 A Previdência Social se encontra de forma central nas discussões das agendas 

governamentais de vários países, sendo responsabilizada pelo agravamento da crise fiscal do Estado 

devido seu déficit ou a fragilidade do sistema previdenciário. No Brasil, a situação não é diferente. 



 No Brasil, a Seguridade Social integra as áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social 

que garante proteção universal, democrática, distributiva e não-estigmatizadora. 

Nos anos 90, efetivada a transição do autoritarismo para um regime democrático, os três 

pilares da Seguridade Social passaram a ser regulamentados por leis distintas institucionalizadas por 

ministérios diferentes, bem como tiveram seus orçamentos distribuídos separadamente. 

Mudanças econômicas no cenário internacional, como a crise do petróleo, a competitividade 

entre as economias japonesa e alemã que abalou a hegemonia dos EUA, fez com que esse país 

perseguisse novas estratégias para recuperar o posto de liderança. Essas mudanças tiveram grandes 

repercussões no cenário brasileiro, somados aos modos de administrar o país que afetaram o 

funcionamento das máquinas protetoras. Vianna (2007:175) enriquece o debate com a seguinte 

observação: 

 

“Os efeitos dessa conjuntura político-econômica sobre o Brasil – e demais países latino-

americanos – são conhecidos. Recessão, déficit público, inflação, crise fiscal etc., 

agravaram desequilíbrios estruturais, encurtando recursos e aumentando as necessidades 

por proteção, em especial e talvez mais grave para esta finalidade, os condicionantes 

impostos pelas agências multilaterais ao crédito externo passaram a acentuar com absoluto 

vigor o enxugamento do Estado e seu desengajamento na oferta de benefícios e serviços 

coletivos. Condicionantes que foram aceitos pelos governantes brasileiros e transpostos 

para praticamente todas as decisões (e não-decisões) que afetam a economia (e, por 

conseguinte, a sociedade)”.  

 

 

 

Sobre a Saúde no Brasil, podemos dizer que ela é revestida de caráter despolitizado. Os 

usuários freqüentadores de hospitais e postos médicos da rede pública, dispersos e anônimos, não 

têm condições de vocalização de suas demandas, ainda segundo Vianna (2007:178). 

Embora divulgados freqüentemente pela imprensa as enormes filas à espera de atendimento 

e de várias pesquisas realizadas demonstrarem que o cidadão brasileiro se sente lesado quanto à 

garantia dos seus direitos concernentes à saúde, apontando esta como um dos problemas urgentes 

para a população, essas pessoas não constituem grupo de pressão. 



O sistema público de saúde no Brasil é majoritariamente usado pelas camadas mais pobres, 

carentes de voz e de canais para fazer valer suas reivindicações (não há nenhum sindicato em defesa 

do SUS) enquanto 40 milhões de brasileiros, aqueles inseridos formal e/ou informalmente no 

mercado de trabalho, possuem um plano privado.  

 

2.2 Projeto de Reforma Sanitária versus Projeto Privatista 
 

A Reforma do Estado vem desde o fim do Welfare State, onde a máquina estatal foi 

quebrada devido a manutenção dos grandes e onerosos custos sociais para garantir a efetivação dos 

três pilares que sustentavam o Estado de Bem-Estar Social: pleno emprego, direitos universais e 

seguridade social. 

Nos anos 90, a forte influência da política neoliberal vem repercutindo num 

redirecionamento do papel do Estado. Isso pode ser observado no desemprego estrutural, nas 

políticas sociais cada vez mais focalizadas, assistencialistas e excludentes, no desmonte da 

seguridade social, na desresponsabilização do Estado passando para a esfera do mercado e da 

sociedade civil os custos dos serviços sociais, precarização do trabalho e sucateamento da saúde e 

da educação. 

A política de saúde passa por duas grandes tensões em confronto: por um lado, o Projeto de 

Reforma Sanitária – construído na década de 80 que culminou com a formulação do SUS –e, por 

outro lado, o Projeto de Saúde articulado ao mercado ou privatista, hegemônico na segunda metade 

dos anos 90. 

O Projeto de Reforma Sanitária foi fruto da mobilização da sociedade civil e dos 

profissionais de saúde que resultou na formulação do SUS, tendo como aspectos “a criação de uma 

esfera pública com controle estatal, a democratização do acesso, a universalização das ações, a 

descentralização, a melhoria da qualidade dos serviços, pautado na integralidade e eqüidade das 



ações” (Bravo, 2007:199), inscrito na Constituição Federal de 1988 e atribuindo ao Estado o dever 

de assegurar o direito à saúde de forma integral, gratuita e de boa qualidade a todos os cidadãos 

brasileiros independentes de situação sócio-econômica, cor e credo. 

O Projeto Saúde articulado com o mercado vem eximindo o Estado de suas 

responsabilidades, pautando-se numa Política de Ajuste por meio da “contenção de gastos, com 

racionalização da oferta, a descentralização, com isenção de responsabilidade do poder central e a 

focalização” (Bravo, 2007:200). 

O papel do Estado nesse processo é cada vez mais reduzido. Consiste em garantir àqueles 

que vivem à margem da pobreza, da vulnerabilidade social, isto é, àqueles que não podem pagar, o 

mínimo por meio de serviços burocratizados, lentos e desarticulados nas esferas de atenção à saúde 

devido a carência de recursos financeiros e pouco ou nenhum investimento na qualificação de 

recursos humanos.  

Delega-se à esfera do mercado, a incumbência para assumir serviços sociais de boa 

qualidade com melhor capacidade de atenção aos usuários-clientes e maior recursos financeiros 

para assumir atenção de média e alta complexidade. Assim, o Estado dá maior enfoque à atenção 

primária, por ser de baixo custo e transfere para o “segundo setor” (o mercado) a responsabilidade 

com os demais níveis de atenção. 

Diante deste quadro, percebe-se um “retrocesso na história”. A saúde passa a ser novamente 

privatista como era até antes da década de 70, onde somente aqueles que dispunham de recursos 

financeiros podiam custear uma assistência à saúde de boa qualidade, relegando para os excluídos 

sociais uma assistência de baixo nível, somente no enfoque de controle das doenças. Nota-se, ainda, 

o desmonte dos direitos conquistados e inscritos na Constituição Federal de 88, na dissolução dos 

princípios das leis 8.080/90 e 8.142/90 que regulamenta o SUS. Trocando em miúdos, hoje a luta é 

mais veemente para efetivar aquilo que já foi consolidado em leis do que para avançar em termos de 



melhoria daquilo que já foi consolidado por meio de movimentos sociais e políticos da sociedade 

civil brasileira. 

 

2.3 O Programa Saúde da Família (PSF) como nível de atenção integral à saúde 
 

 

A análise do Programa Saúde da Família (PSF) implica uma reflexão mais profunda acerca 

do modelo neoliberal vigente que repercute na gestão das políticas públicas e sociais e no 

reordenamento do papel do Estado na maneira de responder às demandas que se (re)configuram 

nesse cenário. Para conter a crise, cortes nos gastos públicos e políticas de ajuste neoliberal foram 

introduzidas, comprometendo a qualidade dos serviços prestados e fragmentando os direitos de 

cidadania assegurados na Constituição Federal de 1988. 

Segundo Bravo (2007:239), a partir dos anos 90, a direção dada ao SUS passa pelo 

confronto entre o projeto hegemônico privatista:: “Estado mínimo = que representa a dicotomia 

entre universalização/focalização e o projeto contra-hegemônico da Reforma Sanitária: Estado 

Democrático = que significa o reconhecimento do direito/o controle social (no sentido de a 

população organizada controlar as decisões e ações do Estado”). 

Nessa década, organismos internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), estipularam reformas na área social, dentre elas a da saúde. Pautando-se nos 

diagnósticos de que os gastos sociais estavam demasiadamente onerosos, excessivos e ineficientes, 

pois estavam concentrados nos níveis hospitalar e ambulatorial, além de não atingir as regiões e as 

camadas sociais mais pobres, introduziram uma série de medidas de racionalização dos gastos nesse 

setor, adotando procedimentos de baixo custo nas ações preventivas e de promoção à saúde. (World 

Bank, 1993 apud Bravo et. al., 2007:103). 

A partir desse quadro, respaldado pelos princípios e diretrizes definidos nos anos 1980 com 

a implantação do SUS e formalizados na Constituição Federal de 88, o nível federal delegou à 



esfera municipal, por meio da descentralização, a responsabilidade de coordenar a gestão da política 

de saúde em seu território. 

A instância federal criou uma série de incentivos à transferência dessas atribuições à esfera 

municipal. A Norma Operacional Básica do SUS (NOB1/96) foi instrumento importante de 

regulação desse processo de descentralização da saúde, definindo a regulação, por meio da lei, de 

incentivos para a adesão da nova proposta pelos municípios. O Piso de Atenção Básica (PAB), 

previsto na NOB1/96 regulamentado pela portaria GM/MS n° 1.882 de 18/12/1997, consiste: 

 

“...Em um montante de recursos financeiros destinados ao custeio de 

procedimentos da atenção básica sob responsabilidade municipal – tais como 

vacinação, consultas médicas, pré-natal, entre outros – transferidos de forma 

regular e automática aos municípios habilitados  com base na sua população”. 

(Bravo et. al., 2007:104). 

 

Na segunda metade da década de 90, o Ministério da Saúde, com o “objetivo de promover 

mudanças no atual modelo de assistência à saúde no país” (BRASIL/MS, 2004 apud Bravo 

2007:237), inclui em seu “plano de Ações e Metas Prioritárias, as estratégias de Saúde da Família e 

Agentes Comunitários de Saúde” (BRASIL/MS,2007 apud Bravo 2007:237), ocorrendo sua 

expansão nacional em torno do ano de 1995. 

A intenção do governo era investir na Atenção Primária, no enfoque da prevenção e 

promoção da saúde, articulados com a assistência curativa e de alta complexidade. Mas, o foco 

estava centrado em atenuar o fluxo ambulatorial e, mais ainda, o hospitalar, reiterando que esses 

níveis de atenção despendiam onerosos custos para o poder público. Portanto, a Atenção Básica, por 

intermédio do PSF, seria a “porta de entrada” do sistema de saúde (BRASIL/MS,2004), primando 

por uma assistência integral por atingir as dimensões biopsicossociais do ser humano, não mais 

considerando este apenas como um corpo doente. 



O PSF (implantado em 1994, mas ganhou expressão somente em 1995) foi desenvolvido 

para que as equipes de saúde pudessem trabalhar centrando a atenção no território de abrangência, 

no conhecimento de sua clientela, por meio do cadastramento e acompanhamento da população de 

uma determinada área, passando a ter na família e no seu meio social o centro de atenção à saúde, 

ultrapassando o viés biologizante e curativo que marcara por muito tempo o processo saúde-doença. 

Além disso, a adoção do Programa permitiu a reorganização da demanda “à medida que busca agir 

preventivamente, identificar as necessidades em saúde daquele território e organizar a demanda a 

partir da comunidade, das famílias e dos domicílios” (Bravo, Vasconcelos, Gama e Monnerat, 

2007:106), assumindo uma visão ativa da intervenção em saúde não mais perpetuando o processo 

tradicional de aguardar a demanda que chega à unidade de saúde. 

Na linha de custo-benefício, a proposta se apresenta de modo lógico e racional, mas em 

termos práticos, esse modelo se reproduz por meio de uma assistência de baixo custo e de caráter 

compensatório à medida que se amortiza os condicionantes que produzem a demanda apresentada 

(relações interfamiliares – conflitos internos e de cunho estrutural – relações sociais). A 

resolutividade do problema muitas vezes se restringe ao ofício dos técnicos (médicos/enfermeiros) 

para os aspectos epidemiológicos, reproduzindo a prática médica que trata de patologias e não de 

cidadãos. O ofício dos outros profissionais nem sempre é valorizado nem reconhecido, fica fadado a 

uma prática simplista e sem valor efetivo, “uma medicina pobre, como se o grau de conhecimento e 

capacidade fossem determinados pela clientela atendida” (Bravo, 2007:241), assim uma básica 

noção de psicologia para um tratamento mais “humanizado” se torna suficiente na instituição, 

cabendo tal papel aos outros técnicos, uma vez que pressupõe-se o entendimento de que médicos e 

enfermeiros não tiveram uma preparação acadêmica nem socialmente para tal. 

Além disso, a disparidade de salários de uma categoria em detrimento de outra acirra a 

competitividade entre os profissionais, a produtividade exigida (traduzida em números) 



compromete a qualidade do trabalho e a falta de interação com as demais unidades públicas de 

saúde somados com a perpetuação da cultura clientelista e paternalista que reveste as relações 

sociais no Brasil (e até mesmo de favor, onde o que vale é o conhecimento pessoal) são fatores que 

também dificultam a reorganização do sistema e que permeiam a condição de direito da política 

pública. 

Faz-se necessário ampliar pesquisas sobre o Programa, não somente quantitativas para 

análise dos dados epidemiológicos que recrudescem, mas principalmente qualitativas nas quais 

profissionais e usuários podem manifestar-se sobre o PSF. É preciso ouvir o que esses atores sociais 

têm a dizer para que se possa ter um conhecimento mais próximo da realidade social e planejar as 

ações de saúde de acordo com os dados colhidos e trabalhados. Nesse sentido, pode-se concretizar o 

controle social e a participação popular, conforme prescrito na Lei Orgânica da Saúde (Lei 

8.080/90). 

 

2.3.1 Atenção Básica de Saúde  
 

Segundo Schraiber e Mendes (2000: 34), Atenção Básica é um conjunto de ações, de caráter 

individual ou coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a 

promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação. A ampliação desse 

conceito se torna necessária para avançar na direção de um sistema de saúde centrado na qualidade 

de vida das pessoas e de seu meio ambiente. 

A organização da Atenção Básica, com base na Lei 8.080/90, tem como fundamento os 

princípios do SUS, a seguir referidos: 

 Saúde como direito: A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, por meio de políticas econômicas 

e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 



condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde individual e coletiva. 

 Integralidade da Assistência: Entendida como um conjunto articulado e contínuo de 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos 

os níveis de complexidade do sistema. 

 Universalidade: Acesso garantido de serviços para toda população, em todos os 

níveis de assistência, sem preconceitos ou prerrogativas de qualquer espécie. 

 Eqüidade: Igualdade na assistência à saúde, com ações e serviços priorizados em 

função de situações de risco, das condições de vida e da saúde de determinados indivíduos e grupos 

da população. 

 Resolutividade: Eficiência na capacidade de resolução das ações e serviços de saúde, 

através da assistência integral resolutiva, contínua e de boa qualidade à população adscrita, no 

domicílio e na unidade de saúde, buscando identificar e intervir sobre as causas e fatores de riscos 

aos quais essa população está exposta.  

 Intersetorialidade: Desenvolvimento de ações integradas entre os serviços e outros 

órgãos públicos, com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja 

execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, potencializando, 

assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando 

duplicidade de meios para fins idênticos.  

 Humanização do atendimento: Responsabilização mútua entre os serviços de saúde 

e a comunidade e estreitamento do vínculo entre as equipes de profissionais e a população. 

 Participação: Democratização do conhecimento do processo saúde/doença e dos 

serviços, estimulando a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social na 

gestão do sistema.  



Em 1994, o Ministério da Saúde adotou a Saúde da Família como uma estratégia prioritária 

para a organização da Atenção Básica e estruturação do sistema de saúde. A Saúde da Família 

trabalha com práticas interdisciplinares desenvolvidas por equipes que se responsabilizam pela 

saúde da população a ela adscrita e na perspectiva de uma atenção integral humanizada, 

considerando a realidade local e valorizando as diferentes necessidades dos grupos populacionais. 

Segundo o Ministério da Saúde (2007), são atribuições comuns a todos os profissionais de 

saúde que atuam na Atenção Básica/Saúde da Família as seguintes ações: 

 Planejar, programar e realizar as ações que envolvem a atenção à saúde da 

pessoa idosa em sua área de abrangência; 

 Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em processo de 

fragilização; 

 Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informação em Saúde - Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB) - e outros para planejar, programar e avaliar as ações 

relativas à saúde da pessoa idosa; 

 Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das pessoas 

idosas, de suas famílias e da comunidade; 

 Acolher a pessoas idosas de forma humanizada, na perspectiva de uma 

abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos com ética, compromisso e 

respeito; 

 Prestar atenção contínua às necessidades de saúde da pessoa idosa, articulada 

com os demais níveis de atenção, com vistas ao cuidado longitudinal – ao longo do tempo; 

 Preencher, entregar e atualizar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, 

conforme Manual de Preenchimento específico; 



 Realizar e participar das atividades de educação permanente relativas à saúde 

da pessoa idosa; 

 Desenvolver ações educativas relativas à saúde da pessoa idosa, de acordo com 

o planejamento da equipe. 

A Norma Operacional Básica (NOB – SUS 01/96) refere-se às bases para o 

redirecionamento do modelo de atenção, que deve ser transformado num modelo de atenção 

centrado na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente, bem como na relação da equipe 

de saúde com a comunidade, especialmente com seus núcleos sociais primários – as famílias. Essa 

prática favorece e impulsiona as mudanças globais, intersetoriais. O novo modelo requer, portanto, 

de um lado, a transformação na relação entre usuário e os agentes do sistema de saúde 

(restabelecendo o vínculo entre quem presta o serviço e quem o recebe) e, de outro, a intervenção 

ambiental, para que sejam modificados fatores determinantes da situação de saúde. 

Dessa maneira, os esforços para a organização e desenvolvimento da atenção básica devem 

apontar para o redirecionamento do modelo de atenção, buscando a integralidade da assistência no 

âmbito de um sistema que é constituído por uma rede hierarquizada e regionalizada e resguardando 

sempre o preceito constitucional da autonomia do município no processo de descentralização e o 

cumprimento dos demais princípios acima descritos que norteiam o Sistema Único de Saúde - SUS. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 atribui aos prefeitos municipais responsabilidades 

sobre ações e serviços de atenção à saúde, reconhecendo que a proximidade permite-lhes identificar 

as reais necessidades de saúde da população. 

Além disso, a NOB-SUS 01/96 reafirma os princípios constitucionais a definir que o 

município é responsável, em primeira instância, pela situação da saúde de sua população, 

organizando os serviços que estão sob sua gestão e/ou participando na construção do acesso aos 

demais serviços. 



A administração municipal assume gradativamente a responsabilidade de organizar e 

desenvolver o sistema municipal de saúde, onde insere-se o conjunto de ações que caracterizam  a 

Atenção Básica. 

Essa responsabilidade pressupõe mudanças na forma de realização do trabalho das equipes 

de saúde, com a criação de vínculos entre a população e os serviços, na ampliação da atenção sobre 

as necessidades de saúde de populações específicas e na busca de alternativas mais adequadas às 

diferentes realidades.  

Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) deve ser responsável por um número compatível de 

pessoas que residam na área próxima, de forma que seja possível desenvolver a atenção integral a 

todos os indivíduos e facilitar o acesso ao serviço. 

Assim, a UBS deve trabalhar com a definição de área de abrangência e de população sob sua 

responsabilidade, que será cadastrada e vinculada à unidade. 

A rede de atenção básica pode resolver em torno de 85% das demandas de saúde de uma 

comunidade. No entanto, para que ela seja efetiva é preciso garantir o acesso da população aos 

serviços de maior complexidade. 

A ação programática da organização do trabalho em saúde tem um compromisso com o 

Humano, ou seja, é preciso trabalhar de maneira articulada com usuários e profissionais de saúde a 

questão da assistência de modo totalitário, considerando a demanda apresentada como “sintoma”, 

partindo-se desta a um conjunto sincrético de condicionantes para orientar a intervenção de modo 

educativo, preventivo e terapêutico, orientando-se por dimensões ético-políticas transformadoras 

(Schraiber:2000:53). 

Sendo as necessidades de saúde também necessidades sociais, para que se efetue uma 

assistência totalizadora, é necessário satisfazer as necessidades conhecidas, mas indo além, para 

conhecer outras necessidades, o que muitos chamam de necessidades “não sentidas”. Tratam-se de 



carecimentos pertencentes à vida cotidiana, que não são diagnosticados por meio da ciência 

tradicional e suas técnicas, mas pertencentes à vida social do indivíduo, relacionado ao adoecer 

humano e à recuperação, dentro da dimensão subjetiva das práticas de saúde na inter-relação do 

sujeito com os profissionais, ou seja, para uma prática de saúde mais universal e totalitária é 

imprescindível relacionar (grifo próprio) a cisão dos processos técnico-científico com o humano. 

A atenção primária tem sido associada a uma assistência de baixo custo, pois parece tratar-se 

de um serviço simples e quase sempre com poucos equipamentos, parecendo uma prática fadada a 

uma “medicina simplista”. 

Muitas das situações cotidianas constituem casos instrumentalmente simples e que, por 

vezes, são patologicamente mais fáceis, mas que nem por isso deixam de envolver uma grande 

complexidade assistencial. 

Trata-se do efetivo controle de certas doenças infecciosas, que são até mesmo muito 

simples, cuja eficácia terapêutica consiste no domínio de fatores que vão além do conhecimento da 

patologia. Algumas são situações reconhecidamente fáceis da perspectiva científica e requerem 

quase nenhum equipamento material, podendo apoiar-se nos conhecimentos mais teóricos. 

A unidade básica de saúde foi destinada a uma especial estratificação da demanda: aquela 

que agrupa pessoas que se dirigem aos serviços pela primeira vez na específica ocorrência mórbida 

ou demanda por algum tipo de sofrimento. Assim, fala-se em atenção primária e básica (gripo 

próprio) simultaneamente. A atenção primária, ao ser um primeiro atendimento, servirá 

obrigatoriamente de porta de entrada para o sistema de assistência. Ao mesmo tempo, constitui um 

nível próprio de atendimento e deve ir resolvendo uma dada gama de necessidades que extrapolam 

a esfera da intervenção curativa individual, denominada necessidades básicas de saúde. 

No Brasil, um conjunto típico dessas necessidades inclui demandas principalmente 

sanitárias, tais como, o saneamento do meio, o desenvolvimento nutricional, a vacinação ou a 



informação em saúde, que geram as ações tradicionais da saúde pública. Mas, incluem algumas 

demandas relacionadas às ações clínicas como: prevenção, profilaxia e o tratamento de doenças de 

caráter epidêmico sob a supervisão epidemiológica da saúde pública e, além desses, a prevenção 

e/ou recuperação por meio de terapêuticas de menor uso de equipamentos, consistindo em uma 

sofisticada síntese de saberes e complexa integração de ações individuais e coletivas, curativas e 

preventivas, assistenciais e educativas (idem, 2000:41). 

Para tanto, exige-se um conjunto de ações integradas que envolvem um trabalho complexo 

para fazer da unidade básica de saúde uma assistência de alta capacidade resolutiva e ao mesmo 

tempo de alta sensibilidade diagnóstica, para atuar corretamente nas demandas primárias e propor 

encaminhamentos adequados no interior do sistema assistencial. 

A vocação humanística das práticas médico-sanitárias é indiscutível no que concerne às 

relações entre os profissionais de saúde e usuários de serviços. 

Considerando as práticas de saúde como trabalho coletivo, plano em que um conjunto de 

trabalhos estão articulados na prestação de serviços, com o trabalho individualizado na consulta, é 

neste último que reside as relações entre usuários e profissionais de saúde vistas obviamente como 

técnicas, ou seja, consistindo em uma interação entre produtor de serviços e consumidor. 

A relação interpessoal reduz a parte humana da prática a uma parte ínfima, muitas vezes tida 

como de menor valor, no interior da técnica: uma “psicologia” ou um “social”, que é preciso deter 

no ritual do bom relacionamento (ibidem, 2000:37). 

A humanização entra como fator relevante na relação entre a instituição e a demanda 

institucionalizada. A atenção primária e a unidade básica de saúde são o modo de prática e o espaço 

institucional é o locus para desenvolver modalidades de relação que permitam humanizar a relação 

instituição-população-usuária, por sua própria organização de serviço. 



Quando a relação entre cada profissional e cada usuário segue no momento mais clínico da 

prática, numa relação interindividual, quer pela necessidade de composição das ações 

especializadas, quer pelos rodízios das equipes de trabalho, a organização contemporânea da 

assistência impede que relações interpessoais se mantenham permanentes. 

Essa “instabilidade” na organização empresarial do trabalho resulta também na rotinização 

da prática. A pressão pelo aumento da produtividade de cada trabalhador e do serviço como um 

todo, enfraquece as relações pessoais, terminando por levar a um certo mecanicismo do 

desempenho e conceituar o usuário apenas como “mais um” em um coletivo de “iguais”. Assim, a 

impessoalidade passa a caracterizar a produção dos cuidados e o extremo mecanicismo de ações. 

Os usuários precisam serem reconhecidos pela instituição, expor suas demandas e as 

condições de vida das quais emergem suas necessidades. Os profissionais devem conhecer essas 

demandas, atualizando permanentemente os conhecimentos que estratificam seus pacientes como 

clientela institucionalizada qualificando os usuários de sua assistência. A boa prática exige que se 

conheça o trabalho e o trabalhador de forma coletiva, isto é, as práticas profissionais precisam 

formar um todo cooperativo, cada profissional precisa conhecer as práticas efetivas de todos os 

trabalhos e captar as demandas de interação com seu particular desempenho. 

Para que a unidade básica seja uma efetiva estratégia de extensão de serviços, atuando como 

atenção primária em saúde e seja uma alta tecnologia nesta atenção será necessário que a unidade 

domine a complexidade epidemiológica de sua população-alvo, que é a clientela coletiva a ela 

referida. Dominar em termos de seu conhecimento e em termos de técnicas de atenção integral 

compatíveis, o que dará boa qualidade aos serviços (Schraiber, 2000:54). 

Além das ações articuladas, é preciso que profissionais e usuários trabalhem diretamente a 

dimensão subjetiva que está presente na dinâmica das práticas, refletindo sobre saberes e práticas 



conhecidos e sobre o imaginário, as representações que esse conhecimento traz de modo a orientar 

uma intervenção mais efetiva e totalizadora. 

 

2.3.2 O Centro de Atenção à Melhor Idade em Manaus – CAIMI 

 
      O Programa de Revitalização da Saúde concebido pelo governador Amazonino Mendes 

é resultado de um amplo diagnóstico da situação da saúde da cidade de Manaus, que permitiu 

planejar e reorganizar a rede de serviços de saúde para atender às necessidades da população. A 

intenção consiste em disponibilizar aos cidadãos um serviço de saúde com padrão de qualidade e de 

eficiência acima da média nacional. 

Nesse sentido, o Programa tratou da criação dos Centros de Atenção Integral à Melhor Idade 

– CAIMIs para que funcionem como “portas de entrada” da rede de atendimento de saúde, capazes 

de prestar atendimento básico à população idosa, com garantia de referência retaguarda 

especializada ambulatorial e hospitalar aos níveis mais complexos. 

O Centro de Atenção Integral à Melhor Idade – CAIMI faz parte do conjunto de Unidades 

que compõem o Sistema Único de Saúde adotado pelo Estado do Amazonas, hierarquizado em 

função do grau de complexidade dos seus serviços. 

Nesse contexto, o CAIMI se destina ao atendimento ambulatorial do usuário idoso, de 

acordo com as políticas de saúde adotadas pelo Estado, disponibilizando os serviços médicos em 

clínica geral, ginecologia, oftalmologia, cardiologia e em outras especialidades; atendimentos em 

fisioterapia, psicologia, nutrição, enfermagem, serviço social e em odontologia; exames 

radiológicos, ultra-sonográficos e laboratoriais; serviços de curativo, imunização, nebulização, 

medicação e farmácia, bem como do serviço de remoção/transferência assistida por outras 

instituições mais especializadas. 



 Portanto, a missão do CAIMI é garantir o atendimento ambulatorial ao idoso com ênfase no 

manuseio das doenças prevalecentes do envelhecimento e nas ações preventivas relativa às políticas 

de saúde desenvolvidas na área de abrangência do CAIMI, agindo com o apoio da equipe 

multidisciplinar capacitada objetivando maior grau de resolutividade possível. 

 

 

2.4 A saúde na velhice 
 

A expansão da atenção específica em saúde para idosos se deu em uma organização de 

trabalho predominantemente centrada no atendimento médico individual às doenças crônico-

degenerativas. Na década de 80, estas doenças tiveram grande expansão no Brasil dentro do 

processo denominado de transição epidemiológica.  

É bastante freqüente nos serviços públicos de saúde a redução do envelhecimento à doença 

crônica e a contínua abordagem de doentes crônicos centrar-se a atendimentos médicos individuais 

esporádicos, quase sempre restritos às complicações (Lima et. al. (2000:109). 

As valorizações socialmente predominantes relacionados aos idosos e “crônicos” coincidem 

no estatuto negativo que ambas as situações adquirem para o conjunto da vida social. Essas 

concepções atribuem aos idosos o cruel estatuto de “aposentadoria da vida”, e à doença crônica um 

dos parâmetros do “ser velho”.  

As práticas de saúde, nesse sentido, deveriam estar voltadas a operar tanto as dimensões 

biológicas quanto às socialmente dominantes da doença crônica e do envelhecimento para que seja 

atingido um fim em dimensões positivas tais como o bem-estar, o prazer e autonomia. 

A dimensão crítica de saúde preconiza que a prática extrapole a esfera clínica do tratamento, 

perpassando também a dimensão subjetiva do sujeito permitindo que se desvele a partir de um 

sintoma um leque de condicionantes que interferem na qualidade de vida do idoso.  



Buscam-se nos serviços de saúde a ressignificação de umaa intervenção que vá além da 

“biologização da doença”. Algo que propicie um espaço de diálogo com o usuário sobre a vivência 

do envelhecimento, procurando identificar, de um lado, as necessidades de saúde relacionadas a 

esse processo e por outro o levantamento de demandas sociais e/ou psicológicas que facilitam a 

orientação para viabilizar encaminhamentos.  

Todos os agentes da equipe multiprofissional deveriam estar envolvidos nestas ações para 

além das particularidades de cada trabalho específico, na busca de construção por uma intervenção 

mais abrangente e eficaz de dimensão ético-política por meio da operacionalização técnica. 

O objetivo dessa interação consistiria em ampliar a consciência acerca do processo do 

envelhecimento, acentuando os cuidados e a relação com a saúde e melhoria da qualidade de vida 

dos idosos, reconhecendo as possibilidades e limitações no plano individual e social, promovendo a 

participação e interação interpessoais, estratégias que pudessem se estender ao âmbito da integração 

social (família/comunidade); divulgar e favorecer para os usuários a apropriação de atividades 

comunitárias diversas, favorecendo o acesso e promover a autonomia através do autocuidado e do 

incremento da auto-estima. 

Analisando a política de saúde do idoso na realidade de Manaus à luz da Política Nacional 

do Idoso (1994), do Estatuto do Idoso (2003) e da Política Municipal do Idoso (2001), podemos 

dizer que existem falhas na rede sócio-assistencial, onde os serviços são desarticulados e não há 

preocupação dos técnicos em conferir qualidade nos serviços prestados voltados aos idosos, 

conforme observado na pesquisa anterior8 sobre os serviços de saúde voltados aos idosos nas 

unidades básicas de saúde. 

Levando em consideração que a maioria dos idosos entrevistados nesta pesquisa vieram para 

trabalhar em Manaus no período de implantação da Zona Franca e que são de origem do interior do 

                                                 
8 Estudo sobre modelos de serviços de atenção básica de assistência à saúde do idoso nos bairros da zona sul de 

Manaus, 2008. PIBIC/FAPEAM/UFAM. 



Amazonas e de outros Estados, onde a carência dos serviços de saúde era muito grande, só 

recorriam quando manifestavam algum sintoma. Muitas doenças que manifestam em sua velhice 

são decorrentes de sua trajetória de trabalho e de hábitos nocivos à saúde que adquiriram ao longo 

de suas vidas.  

Partindo do pressuposto que faz parte da cultura brasileira não procurar os serviços públicos 

de saúde para a prevenção, questionaremos no próximo capítulo como os idosos entrevistados 

cuidaram de suas saúdes ao longo de sua trajetória de trabalho, procurando saber as instituições de 

saúde que recorriam e recorrem atualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III – TRAJETÓRIA DE TRABALHO E CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS 

IDOSOS PARTICIPANTES DOS BAIRROS DA ZONA NORTE DE MANAUS 

 

Atendendo aos objetivos desta pesquisa, neste capítulo objetivamos analisar os objetivos da 

pesquisa, que consistem em analisara a trajetória de trabalho e as condições de saúde dos idosos 

participantes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centro de Atenção à Melhor Idade (CAIMI) 

dos bairros da Zona Norte de Manaus. Para tanto, aplicamos um formulário com perguntas abertas, 

semi-abertas e fechadas aos idosos entrevistados. 

Em razão da existência de um Centro de Atenção à Melhor Idade (CAIMI) nesta zona da 

cidade e da ausência de um trabalho voltado para os idosos a nível municipal, alteramos o locus 

inicial desta pesquisa para duas UBSs e um CAIMI.  

Foram entrevistados 30 idosos, sendo 15 homens e 15 mulheres. Em cada instituição de 

saúde, entrevistamos 05 homens e 05 mulheres. Para contemplar os objetivos específicos, 

relacionamos abaixo algumas tabelas e contrastamos com a teoria nos capítulos anteriores, onde 

observar as mudanças no mundo do trabalho e como afetam os trabalhadores envelhecidos, como 

cuidaram de suas saúdes ao longo de sua trajetória de trabalho e as instituições de saúde que 

recorriam e recorrem atualmente. 

 

3.1 Perfil dos idosos entrevistados nos bairros da zona norte de Manaus 
 

Para esta pesquisa, a amostra de 30 idosos foi alcançada, distribuídos em 15 homens e 15 

mulheres. Em cada instituição de saúde foram entrevistados 05 homens e 05 mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

                    Quadro I 

 

O Quadro I mostra as faixas etárias que oscilaram nesta pesquisa, variando entre 60 a 79 

anos. Como podemos observar, 63,3% dos idosos que freqüentam as Unidades Básicas de Saúde e o 

CAIMI possuem entre 60 a 69 anos, contra 36,7% dos idosos que possuem 70 a 79 anos.  

Como podemos observar, o percentual discrepante entre essas faixas etárias caem nessas 

instituições de nível primário à medida que a idade avança. Isso mostra que as pessoas de mais 

idade não freqüentam esse nível primário e ambulatorial com tanta freqüência, em razão do 

agravamento de suas doenças crônicas e outras decorrentes, estando majoritariamente concentrados 

no nível terciário, como hospitais. 

Entre 60 a 69 anos, a predominância de 73,3% mostra que os homens freqüentam o CAIMI 

e as UBSs com maior freqüência, enquanto na faixa etária de 70 a 79 anos, a presença das mulheres 

predominam nesse modelo de atenção à saúde 46,7% as mulheres.          

 

Estado Civil 

Gênero 
Casado 

(a) 
% 

Solteiro 
(a) 

% 
Viúvo 

(a) 
% 

Divorciado 
(a) 

% 
União 

Estável 
% 

Mulher 7 46,7%     6 40% 1 6,7% 1 6,7% 

Homem 9 60% 1 6,7%     2 13,3% 3 20% 

Total 16 53,3% 1 3,3% 6 20% 3 10% 4 13,3% 

 

Quadro II 

 

O Quadro II nos mostra que 53,3% dos idosos são casados, onde predominam os homens 

com 60%. 6,7% dos homens são solteiros, 40% das mulheres são viúvas, 13,3% dos homens são 

divorciados e 20% dos homens mantêm união estável. 

 

 

 

Gênero 
60 a 69 

anos 
% 

70 a 79 
anos 

% 

Mulher 8 53,3% 7 46,7% 

Homem 11 73,3% 4 26,7% 

Total 19 63,3% 11 36,7% 



Situação sócio-econômica 

 

* “Outros” refere-se a trabalho autônomo (no caso dos homens) e dependentes de filhos/marido 

(mulheres). 

Quadro III 

 

 

Renda Individual 

Quadro IV 

 

 

O Quadro III mostra que 46,7% dos idosos entrevistados são aposentados, onde 60% são 

homens e 33,3% são mulheres; 10% dos entrevistados são pensionistas, 23,3% são beneficiários da 

assistência social, onde 40% constituem-se de mulheres e 26,7% estão alocados na categoria 

“outros”, onde 20% das mulheres dizem que dependem de filhos e/ou marido e 33,3% são os 

homens que estão inseridos em trabalhos autônomos, no mercado informal de trabalho. 

Se o Quadro III mostra que 46,7% dos idosos entrevistados são aposentados, o Quadro IV 

assinala que 56,7% dos idosos vivem com a renda que varia de 01 até 02 salários mínimos, ou seja, 

R$ 415,00 a R$ 830,00. 

 

Reside com: 

Gênero Cônjuge % 
Cônjuge 
e filhos 

% 
Filhos e 
Netos 

% Sozinho % Agregados % 

Mulher 1 6,7% 6 40% 7 47% 1 6,7%     

Homem 2 13,3% 12 80% 4 26,7%     1 6,7% 

Total 3 30% 18 60% 11 36,7% 1 3,3% 1 3,3% 

Quadro V 

Gênero Aposentado % Pensionista % Viúva  % Outros* % 

Mulher 5 33,3% 3 20% 6 40% 3 20% 

Homem 9 60%     1 6,7% 5 33,3% 

Total 14 46,7% 3 10% 7 23,3% 8 26,7% 

Gênero 

1 salário 
mínimo 
e até 2 

S/M 

% 
2 a 3 
S/M 

% 
4 a 6 
S/M 

% 
6 ou 
mais 
S/M 

% 
Inferior 
a 1 S/M 

% 

Mulher 10 66,7% 3 20%         1 6,7% 

Homem 7 46,7% 3 20% 2 13,3% 2 13,3%     

Total 17 56,7% 6 20% 2 6,7% 2 6,7% 1 3,3% 



 

Responsável pela renda familiar 

Gênero Idoso (a) % Familiares % 
Idoso (a) e 
Familiares 

% 

Mulher 2 13,3% 4 26,7% 10 66,7% 

Homem 5 33,3% 3 20% 6 40% 

Total 7 23,3% 7 23,3% 16 53,3% 

Quadro VI 

 

A casa em que mora é: 
Gênero Própria  % Alugada % Cedida % 

Mulher 15 100%         

Homem 12 80% 1 6,7% 2 13,3% 

Total 27 90% 1 3,3% 2 6,7% 

Quadro VII 

 

O Quadro V e o Quadro VI mostram que 60% dos idosos entrevistados moram com o (a) 

cônjuge e filhos, sendo que no quesito “Responsável pela renda familiar” (Quadro VI), percebemos 

que 53,3% dizem que eles (elas) próprios (as) e os familiares mantêm a casa, ou seja, são 

responsáveis pela renda. 

Isso afirma a tese de que o perfil do idoso brasileiro aponta que residem com famílias 

numerosas, constituídas geralmente por filhos, netos e cônjuge, sendo que mantêm a casa com sua 

aposentadoria, conforme nesta pesquisa (46,7%), sendo que 33,3% de alguns homens idosos 

entrevistados dizem que exercem trabalhos autônomos. 

O Quadro VII mostra que 90% dos idosos entrevistados mostram que os idosos moram em 

casa própria. No início do bairro Zona Norte, muitas pessoas faziam cadastro na Superintendência 

de Habitação (SUHAB) para o sorteio de casas. Então isso prova que essas pessoas não adquiriram 

esses imóveis por meio da compra, mas através de sorteios, onde várias casas foram construídas 

devido à expansão da cidade, onde houve necessidade de criação de vários bairros, como o da zona 

norte. 

 

 

 



Lugar de origem 

Gênero Manaus % 
Interior do 

AM 
% 

Outros 
Estados 

% 

Mulher 2 13,3% 10 66,7% 3 20% 

Homem 3 20% 4 26,7% 8 53,3% 

Total 5 16,7% 14 46,7% 11 36,7% 

OBS.: Dos idosos entrevistados, 05 nasceram em Manaus, ou seja, 16,7%. 

Quadro VIII 

 

Por que vieram para Manaus? 

Gênero 

Os pais o 
(a) 

trouxera
m 

% 
Para buscar 
tratamento 
de saúde 

% 

Buscar 
oportunidad

es de 
trabalho 

% 
Passeio/Conhecer a 

cidade 
% 

Por 
melhores 

condições, 
tendo em 
vista que 

seu lugar de 
origem não 

oferecia 
condições 

dignas para 
viver 

% 

Homem 4  26,7% 3 20% 3 20% 3 20% 1 6,7% 

Mulher 4 
  26,7
% 2 13,3% 3 20% 2 

13,3% 
2 

13,3% 

Total 8 
  26,7
% 5 16,7% 6 20% 5 

16,7% 
3 

10% 

Quadro IX 

 

Bairros onde moravam por mais tempo e residem atualmente 

Gênero 
Zona 
Norte 

% 
Zona 
Sul 

% 
Zona 
Leste 

% 
Zona 
Oeste 

% 
Não 

lembra os 
anteriores 

% 

Chegou à 
cidade há 

pouco tempo 
e reside na 

zona 
entrevistada 

% 

Homem 12 80% 9 60% 4 26,7% 2 13,3% 3 20%     

Mulher 12 80% 10 66,7% 3 20% 2 13,3% 2 13,3% 1 6,7% 

Total 24 80% 19 63,3% 7 23,3% 4 13,3% 5 16,7% 1 3,3% 

Quadro X 

 
Migração das Zonas  

Zona Sul 1° 

Zona Norte 2° 

Zona Leste 3° 

Quadro X 

 

O Quadro VIII mostra que 46,7% dos idosos entrevistados procedem do interior do 

Amazonas, sendo que o Quadro IX mostra que 26,7% dizem que vieram para Manaus quando 



pequenos porque os pais trouxeram, que vieram em busca de melhores condições de vida em 

relação a trabalho e saúde. 

O Quadro X, em relação aos bairros onde esses idosos moraram por mais tempo e moram 

hoje, mostra que atualmente residem na zona norte de Manaus, mas de acordo com os dados, 63,3% 

dos idosos moraram inicialmente na zona sul da cidade, onde as atividades econômicas estavam 

majoritariamente concentradas, 23,3% dos idosos entrevistados citaram o bairros da zona leste 

como segundo lugar onde moravam e, por fim, 80% dos idosos entrevistados colocaram a zona 

norte como lugar onde residem atualmente. 

Escolaridade 

Gênero 
Alfabetizad

o 
% 

Não-
Alfabetizad

o 
% 

Ensino 
Fundamenta
l Completo 

% 
Ensino 

Fundamenta
l Incompleto 

% 

Ensino 
Médio 

Complet
o 

% 

Home
m     1 8,3% 1 

8,3
% 6 

50
% 4 

33,3
% 

Mulher 1 
7,1
% 3 

21,4
% 1 

7,1
% 7 

50
% 2 

14,3
% 

Total 1 
3,8
% 4 

15,4
% 2 

7,7
% 13 

50
% 6 

23,1
% 

Quadro XI 

 

Homem   12 80% 

Mulher 14 93,30% 

 

Obs.: Das 30 pessoas entrevistadas, somente 26 pessoas responderam esta pergunta, ou seja, 

86,7%. 

 

Em relação à escolaridade, a pesquisa revelou que 50% dos idosos possuem o ensino 

fundamental incompleto. Isso mostra o nível baixo de escolaridade desses idosos, levando em 

consideração que 46,7% procedem do interior do Amazonas, onde em sua juventude, o acesso à 

educação era muito precário e que essas pessoas começaram a trabalhar muito cedo para ajudar suas 

famílias. 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 Trajetória de trabalho que os idosos entrevistados percorreram até o 

envelhecimento e atualmente com ou sem previdência 

 
Que tipo de trablho exerciam nos anos: 

Anos Sexo 
Distrito 

Industrial 
% Comércio % Agricultura % Autônomo % 

Construção 
Civil 

% 

60 

Homem 3 20% 4 26,7% 4 26,7%     1 6,7% 

Mulher 2 13,3% 2 13,3% 4 26,7% 3 20%     

Total 5 16,7% 6 20% 8 26,7% 3 10% 1 3,3% 

  

70 

Homem 3 20% 3 20% 4 26,7% 4 26,7% 1 6,7% 

Mulher 5 33,3% 1 6,7% 3 20% 4 26,7%     

Total 8 26,7% 4 13,3% 7 23,3% 8 26,7% 1 3,3% 

  

80 

Homem 6 40% 2 13,3% 2 13,3% 3 20% 1 6,7% 

Mulher 2 13,3% 4 26,7% 3 20% 4 26,7%     

Total 8 26,7% 6 20% 5 16,7% 7 23,3% 1 3,3% 

  

90 

Homem 4 26,7% 1 6,7% 2 13,3% 2 13,3% 1 6,7% 

Mulher 1 6,7% 5 33,3% 1 6,7% 3 20%     

Total 5 16,7% 6 20% 3 10% 5 16,7% 1 3,3% 

  

2000 

Homem     2 13,3% 1 6,7% 3 20%     

Mulher     1 6,7% 1 6,7% 4 26,7%     

Total     3 10% 2 6,7% 7 23,3%     

Quadro XII 

Anos Sexo 
Órgãos do 

Estado/Prefeitura 
% 

Forças 
Armadas 

% 

60 

Homem         

Mulher         

Total         

  

70 

Homem     2 13,3% 

Mulher         

Total     2 6,7% 

  

80 

Homem 1 6,7%     

Mulher         

Total 1 3,3%     

  

90 

Homem 2 13,3%     

Mulher         

Total 2 6,7%     

  



2000 

Homem 2 13,3%     

Mulher         

Total 2 6,7%     

O Quadro XII mostra as principais atividades que os idosos mencionaram que estavam 

inseridos nas décadas de 60 a 2000 em Manaus. Diante disso, levantamos o percentual que ficou 

assim: 

Quando questionados a respeito do tipo de trabalho que exerceram a partir dos anos 60 até o 

ano de 2000, o quadro nos mostra que na década de 60, 26,7% dos idosos estavam inseridos na 

agricultura; nos anos 70, 26,7% estavam inseridos no Distrito Industrial e 26,7% em trabalhos 

autônomos, no setor informal; nos anos 80, 26,7% estavam concentrados no Distrito Industrial; nos 

anos 90, 20% estavam inseridos no Comércio e no ano de 2000, 23,3% estavam inseridos em 

trabalhos autônomos, no setor informal.  

Em menor expressão, encontramos nos anos 70, 13,3% dos homens entrevistados servindo 

às forças armadas, nos anos 80, 6,7% dos homens trabalhando em órgãos do Estado e/ou Prefeitura 

de Manaus e na década de 90 a 2000, 13,3% dos homens se mantêm constantes nessa atividade. 

Isso mostra que nos anos 60 em Manaus, a atividade agropecuária teve preponderância com 

26,7% dos idosos entrevistados. Na década de 70, essa atividade caiu para 23,3%, acendendo a 

atividade industrial com 26,7% e os expressão do setor informal também com 26,7%. Esse período 

conflita com o início da implantação da Zona Franca em Manaus em 1967 e sua implementação em 

1972, fazendo com que a atividade agropecuária sofra um declínio, conforme apontamos no 

capítulo I desta pesquisa. Nos anos 80, as atividades no Distrito Industrial se mantinham com 

26,7%, mas nos anos 90, esse percentual cai em razão da reestruturação produtiva, conforme 

também apontamos no capítulo I, com 20% de inserção dos idosos entrevistados no comércio e em 

2000, 23,3% estavam inseridos no setor informal, conforme Antunes (2008) aponta o crescimento 

do setor de serviços e da informalidade a partir da década de 80, com grande expressão a partir dos 

anos 90. 



 

Possuem qualificação profissional? 
Gênero Sim % Não % 

Homem 8 53,3% 7 46,7% 

Mulher 4 26,7% 11 73,3% 

Total 12 40% 18 60% 

Quadro XIII 

 

O Quadro XIII mostra que somente 40% dos idosos entrevistados possuem qualificação 

profissional, ganhando expressão os homens com 53,3%. Essa qualificação profissional não 

corresponde a nível superior, mas cursos técnicos pouca duração, preparado para as necessidades do 

mercado, geralmente para o setor de construção civil, no caso dos homens e no caso das mulheres, 

cursos como manicure, cabelereira e relacionados à alimentação. Ganhando grande expressão, os 

dados mostram que 60% dos entrevistados não possuem qualificação profissional, onde 73,3% das 

mulheres ganham expressão. 

 

Ainda exercem alguma atividade remunerada? 

Gênero Sim % Não % 

Homem 7 46,7% 8 53,3% 

Mulher 2 13,3% 13 86,7% 

Total 9 30% 21 70% 

Quadro XIV 

 

O Quadro XIV mostra que 70% dos idosos não exercem em sua velhice alguma atividade 

remunerada, ficando apenas com a renda de sua aposentadoria, benefício assistencial, pensão ou 

auxílio de filhos e netos. Os dados revelam grande expressão para as mulheres (86,7%). Embora 

70% mostre que eles não exercem mais atividades remuneradas, 46,7% dos homens dizem que 

estão inseridos no mercado informal de trabalho para contribuir na sua renda e manter a família. 

 

3.3 A visão dos idosos sobre sua trajetória de trabalho 

 
Esse quesito contém respostas subjetivas, mas podemos analisar da seguinte forma: 



 

Quando questionados se gostaram dos trabalhos exercidos ao longo de sua vida, pudemos 

observar que: 

Gostaram dos trabalhos exercidos ao longo da vida? 
Gênero Sim % Não % 

Homem 14 93,3% 1 6,7% 

Mulher 13 86,7% 2 13,3% 

Total 27 90% 3 10% 

Quadro XV 

 

93,3% dos idosos responderam que sim. Selecionamos as melhores respostas: 

 

Idosa I: “Porque eu me divertia. Era bom porque eu tinha saúde e tinha mais amigos...” 

 

Idoso I: “Porque eu sempre trabalhei na roça e eu gostava de trabalhar com a natureza”. 

 

Idosa II: “Porque eu ganhava dinheiro, aprendia e ensinava muita coisa para os meus 

colegas”. 

 

Idosa III: “Eu gostava porque era na roça, não tinham patrões. Trabalhava para me 

sustentar e vender o que eu produzia”. 

 

Ao longo das respostas, pudemos observar que 93,3% dos homens foram mais expressivos. 

Diziam que gostavam de trabalhar por causa das amizades, pelo dinheiro e pelos trabalhos 

exercidos. 86,7% das mulheres mantiveram opinião unânime em relação ao dinheiro para sustentar 

os filhos e serem independentes financeiramente dos maridos. 

Somente 10% dos idosos entrevistados não gostaram dos trabalhos exercidos ao longo de 

sua vida, destacando-se as mulheres com 13,3%. Esse percentual geralmente associa o trabalho 



como único meio de garantir a sobrevivência e disseram que não gostaram em razão do tipo de 

atividades que se inseriram, principalmente a agricultura, no período da borracha e no trabalho com 

juta, muito citado entre as mulheres. 

 

Quando questionados sobre “O que é trabalho para o (a) senhor (a)?”, alguns idosos não 

souberam responder, mas selecionamos as melhores respostas colocadas: 

 

Idosa I: “É tudo aquilo que se faz por amor, por necessidade. Não gostava do trabalho na 

seringa porque era muito duro. Meu pai era muito rígido e me obrigava a trabalhar para ele”. 

 

Idoso I: “Sem o trabalho não se vive. O trabalho é para garantir a sobrevivência. É uma 

atividade prazerosa pelos conhecimentos com novas pessoas e para aliviar o stress”. 

 

Idoso II: “O trabalho dignifica os outros, permite respeito e a pessoa é bem vista pela 

sociedade”. 

 

Idoso III: “Estando com saúde e trabalhando, você não está sujeito à dependência de 

ninguém, pagando seus compromissos. Sinto falta de trabalhar por causa do dinheiro”. 

Idosa II: “É um meio de vida para sobreviver, sem ele a gente passa necessidade”. 

 

Idoso IV: “Custo da sobrevivência de cada um, você procura por necessidade. Depois vem 

o prazer de trabalhar e afasta a ociosidade”.  

 



 Podemos, a partir desses depoimentos, dizer que o trabalho para eles está relacionado ao 

dinheiro, a posição social, independência e sobrevivência. Muitas vezes como atividade prazerosa, 

outras vezes como obrigação para garantir o sustento. O fato é que o trabalho é muito importante 

nas sociedades capitalistas porque só ele garante reconhecimento e manutenção da vida. 

 

Perguntamos “O que marcou sua vida de trabalho?” 

 

Idosa I: “Através de suor, você tira seu ganha pão”. 

 

Idoso I: “As amizades que tenho até hoje”. 

 

Idosa II: “Foi gostar de trabalhar. Hoje sinto falta”. 

 

“Idosa III: “Só para comer. Não deu para garantir eletrodomésticos. Fui pobre, mesmo 

trabalhando. Tive uma vida sacrificada”. 

 

Idoso II: “O trabalho roubou minha juventude. Tive que trabalhar para sustentar minha 

família”. 

 

 Percebemos então que alguns idosos relacionam sua vida de trabalho com a saudades de 

velhas amizades conquistadas, ao prazer que encontravam nas atividades que exerciam e ao 

dinheiro. Outros dizem que trabalhavam somente para o sustento, sem prazer no que exerciam, 

sendo o trabalho então um sacrifício obrigatório para garantir a subsistência. 

 

 



 

 

 

3.4 Como os idosos entrevistados cuidaram de suas saúdes quando jovens e 

atualmente 

 
Procuravam os serviços médicos quando jovens? 

Gênero Sim % Não % Raramente % 

Homem 2 13,3% 11 73,3% 1 6,7% 

Mulher 7 46,7% 7 46,7% 2 13,3% 

Total 9 30% 18 60% 3 10% 

Quadro XVI 

 

Quais as doenças que manifestam na velhice? 

Gênero 
Hipertensão 

Arterial 
% 

Diabetes 
Mellittus 

% 

Outras: 
Colesterol, 
Dores no 

estômago, 
Problemas na 

vista, 
Deficiência 
Auditiva, 

Reumatismo, 
Osteoporose, 
Problemas de 

Memória, 
Tontura, Dor de 
Cabeça, Artrite, 

Artrose ... 

% 

Mulher 10 66,7% 3 20% 13 86,7% 

Homem 8 53,3% 3 20% 10 66,7% 

Total 18 60% 6 20% 23 76,7% 

Quadro XVII 

 

 

O Quadro XVI se refere se os idosos entrevistados procuravam os serviços médicos quando 

jovens. Como podemos visualizar, 60% disseram disseram que não, sendo expressivo os homens 

com o percentual de 73,3%. Essas pessoas justificaram esse percentual em razão da ausência de 

doenças quando jovens e da carência dos serviços de saúde na localidade que residiam, sejam no 



interior do Amazonas, em Manaus ou em ouros Estados. Disseram que somente recorriam aos 

serviços de saúde quando manifestavam gripe ou se machucavam.  

Além disso, nesse período os serviços de saúde tinham enfoque curativo e a assistência ao 

idoso era relegada a segundo plano, conforme mostra o Capítulo II desta pesquisa, que somente a 

partir da década de 80 que as políticas de saúde são criadas para os idosos em razão de sua 

visibilidade na sociedade brasileira em razão do crescimento demográfico dessa população. 

Então, perguntamos o que faziam para prevenirem doenças quando eram jovens, a maioria 

dos entrevistados disseram “Nada”. Apenas alguns falaram que utilizavam remédios caseiros, 

principalmente as mulheres. Esse “Nada” justifica-se pelo fato de não manifestarem doenças em sua 

juventude, porque, segundo eles, eram sadios. Mas, na velhice, o Quadro XVII mostra que 60% dos 

entrevistados são hipertensos e 76,7% manifestam outras doenças juntamente com a hipertensão. 

No estudo anterior sobre a saúde do idoso nos bairros da zona sul, conforme aludido em outro 

momento deste trabalho, um médico disse que as doenças no idoso são cumulativas; além dos 

agravos crônicos, manifestam outras em decorrência de sua própria trajetória de vida e de trabalho. 

 

Quais os serviços que procuram nesta instituição de saúde? 

 

Instituição Gênero Vacina % Remédio % Exame % Consulta % 
Participação 

em Atividades 
% 

UBS 

Homem 1 6,7% 8 53,3% 9 60% 9 60% 2 13,3% 

Mulher 1 6,7% 8 53,3% 6 40% 9 60% 2 13,3% 

Total 2 6,7% 16 53,3% 15 50% 18 60% 4 13,3% 

  

CAIMI 

Homem 3 20,0% 4 26,7% 5 33,3% 5 33,3% 4 26,7% 

Mulher 4 26,7% 2 13,3% 4 26,7% 4 26,7% 4 26,7% 

Total 7 23,3% 6 20% 9 30% 9 30% 8 26,7% 

Quadro XVIII 

 

No Quadro XVIII, perguntamos os tipos de serviços que procuram na instituição de saúde 

onde foram entrevistados e pudemos perceber que nas Unidades Básicas de Saúde da Zona Norte, 

60% dos idosos procuram consulta, 50% exames e 53,3% buscam remédios para controle de sua 



hipertensão e diabetes. Quando falamos com a assistente social e a diretora dessas unidades 

entrevistadas, disseram não haver nenhum tipo de trabalho que ultrapasse a dimensão clínica do 

tratamento em virtude da carência de recursos para investir na atividade educativa e falta de infra-

estrutura na unidade, em razão do espaço muito pequeno e apertado.  

Além disso, alegaram falta de motivação dos idosos, pois segundo elas, eles só freqüentam a 

unidade para falar com o médico e enfermeiro para se consultarem e pegarem remédios. A 

assistente social da Unidade Básica de Saúde Balbina Mestrinho reconhece a importância de um 

trabalho voltado para os idosos, iniciando com jovens para a prevenção de um envelhecimento 

sadio e com qualidade de vida. Essas pessoas disseram que procuram as UBSs em razão da 

proximidade de suas casas. 

No caso do CAIMI, 30% dos idosos vão para a consulta, 30% buscam exame, 23,3% vacina 

e somente 20% buscam remédios. Esse último percentual baixo justifica-se, segundo os próprios 

entrevistados, pela carência de remédios no CAIMI, optando em pegar os remédios que necessitam 

para o controle de sua hipertensão e diabetes, nas Casinhas do Médico da Família e nas UBSs. 

26,6% dos idosos do CAIMI participam de atividades físicas e de lazer oferecidas pela instituição, 

como dança, artesanato, grupo da memória com a psicóloga e dominó para os homens. Essas 

pessoas disseram que procuram o CAIMI em razão, principalmente, das atividades oferecidas e em 

segundo lugar pelos serviços de saúde, como conseqüência. 

 

E, por fim, quando questionados sobre “Que tipo de sugestão dão aos jovens para se 

preparem para a velhice”, destacamos algumas respostas, como: 

 

Idoso I: “Aproxime-se de Deus por causa da violência do mundo e estude para melhorar de 

vida”. 



 

Idoso II: “Coma alimentos naturais porque os alimentos de hoje têm muito hormônio e faça 

atividade física”. 

 

Idosa II: “Com a tecnologia que hoje existe e os programas do governo, busque a saúde, os 

esporte e os estudos para ter uma boa profissão”. 

 

Idosa III: “Se cuidar, prevenir, não beba álcool, nem passe a noite na rua e cuidado com o 

sexo”. 

 

Idosa IV: “Se cuide, estude e tome cuidado com o casamento porque ele prova você da 

liberdade”. 

 

Diante dessas respostas, podemos observar que os idosos entrevistados alertam para os bons 

hábitos de saúde, a prática de exercícios físicos, a observação do lado espiritual, a valorização dos 

estudos e, principalmente as mulheres, em relação ao sexo e ao casamento. Essa preocupação pode 

se justificar em razão de sua trajetória de vida, onde por meio de uma conversa informal, após a 

aplicação do formulário para atender os objetivos desta pesquisa, muitas disseram que se 

arrependeram de terem casado, que fizeram isso para sair da dependência dos pais, mas no século 

XXI, as moças podem estudar, trabalhar e viver de forma independente colocando o casamento para 

o segundo plano. Elas abdicaram de sua vida para cuidar de seus filhos e ajudar no sustento da casa 

e observam muito os maus hábitos que os jovens possuem atualmente e na manifestação de doenças 

que eles podem apresentar no futuro em decorrência de vícios e “noitadas” (como disseram). 

 

 



 

 

CONCLUSÃO  

 

Podemos dizer que todos os objetivos desta pesquisa foram contemplados por meio do 

formulário aplicado aos idosos. Partindo do objetivo geral que consistira em analisar a trajetória de 

trabalho e condições de saúde dos idosos participantes das Unidades Básicas de Saúde da Zona 

Norte de Manaus, podemos dizer que esta nova zona explorada para esse Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas (GEPSSAM), trouxe resultados 

satisfatórios. 

Mostramos que a maioria dos idosos vieram para Manaus porque os pais os trouxeram em 

virtude das condições precárias de sobrevivência e carência de vários serviços como educação e 

saúde, por exemplo; 

A partir da década de 60, estavam inseridos na agricultura e em 1967, com a implantação da 

Zona Franca de Manaus que ganhou expressão somente em 1972, estavam alocados no Distrito 

Industrial e no setor informal de serviços. Em 1970, o Distrito Industrial comporta a maior parte dos 

idosos entrevistados e a partir da década de 80, cresce o setor de serviços mostrando na década de 

90, a inserção expressiva no setor informal, como o comércio e outras atividades. Podemos 

contextualizar isso em Antunes (2008) no Capítulo I quando ele fala das metamorfoses no mundo 

do trabalho e a repercussão aos trabalhadores. 

Esses idosos entrevistados vivem em famílias numerosas, onde contribuem com sua 

aposentadoria e as outras pessoas do círculo familiar ajudam no sustento da casa. A maioria vive 

com até 2 salários mínimos (R$ 415,00 a R$830,00), sendo que uma minoria ainda está inserido no 

setor informal (como comerciantes, pedreiros, jardineiros etc.) para complementar sua renda, 

àqueles cuja saúde ainda permite. 



Os idosos entrevistados apontaram bairros da zona sul da cidade, como primeiros lugares 

que residiam em sua juventude, em razão das atividades econômicas estarem concentradas nesta 

área da cidade, alguns migrando para bairros da zona leste e, por fim, residindo atualmente na zona 

norte. Esta última zona da cidade, criada como conseqüência do modelo Zona Franca de 

desenvolvimento econômico, atraiu vários migrantes nordestinos e de outros Estados do país que 

vieram para Manaus, inseriram-se nesse projeto de desenvolvimento, constituíram família e hoje 

idosos, cuidam de suas saúdes nesta Zona que a partir da década de 90 começou a se desenvolver, 

contando atualmente com o Hospital Universitário Dona Francisca Mendes, referência em 

cardiologia e ginecologia no Estado do Amazonas, policlínicas, SPAs, UBSs e um Centro de 

Atenção voltado para o idoso (CAIMI). 

Sobre suas saúdes, podemos dizer que não procuravam os serviços quando jovens em razão 

da ausência de manifestação de sintomas e que a maioria das doenças que manifestam em sua 

velhice são decorrentes de sua trajetória de trabalho, além das típicas da senescência e adquiridas ao 

longo da vida, em virtude de maus hábitos como bebida e tabagismo. A grande prevalência é de 

hipertensão e outras como colesterol, reumatismo, artrite, artrose, osteoporose etc. 

Disseram também que procuram mais as UBSs pela proximidade de sua residência, para 

pegar remédios, exames básicos e consultas com os médicos. Ao contrário do CAIMI, onde os 

idosos disseram que freqüentam em primeiro lugar por causa das atividades oferecidas e em 

segundo lugar, pelos serviços especializados. 

Portanto, diante do exposto, concluímos esta pesquisa com o último questionamento aos 

idosos sobre a sugestão que oferecem aos jovens para chegarem bem na velhice, onde ressaltam a 

relevância de procurarem os serviços médicos para prevenção, inserção em atividades físicas, 

cultivar bons hábitos alimentares e de vida, como dormir bem e evitar vícios, além de frizarem com 

bastante freqüência a importância dos estudos para reconhecimento social e independência 



financeira, pois é necessário trabalhar em atividades que permitem a realização do homem, uma vez 

que o trabalho tão-somente para garantir a manutenção da sobrevivência torna-se um fardo, como 

diz Marx “o algoz do próprio homem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

CRONOGRAMA 

 

Nº Descrição Ago 

2008 

Set Out Nov Dez Jan 

2009 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul/ ago 

  Orientação e 

acompanhamento 

da pesquisa pelo 

orientador 

 R R R A P P P P P P P  P   

  Instrumentalização 

à pesquisa 

R R R A P                 

  Subsídios para o 

embasamento 

teórico 

R R R A P P P             

  Pesquisa 

exploratória junto 

aos moradores da 

zona sul 

      A                   

  Construção do 

referencial teórico e 

técnicas de pesquisa 

  R R A P P               

  Avaliação oral 

parcial 

      A                   

  Entrega do relatório 

parcial 

          P               

  Aplicação, coleta, 

sistematização e 

análise dos dados 

          P P P P         

  Elaboração do 

Resumo e Relatório 

final 

                P P P     

  Congresso de 

Iniciação Científica 

                      P P 

 

 

R – Realizado 

A – Andamento 

P - Previsto 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 
FORMULÁRIO 

 

 

Título do Projeto: 

 

 

 

 

 

 

Identificação: 
 

Nome:............................................................................................................................................... 

Idade:...................................... 

Sexo:  M (  )   F (  ) 

1. Estado Civil: 

     (   ) Solteiro(a)          (   ) Casado(a)          (   ) Viúvo(a)          (   ) União Estável 

 

2. Situação sócio-econômica: 

     (   ) Aposentado(a)       (   ) Pensionista      (   ) Beneficiário  (   ) Outros................................... 

 

 

3. Qual sua renda individual?  

 

     (   ) 1 salário mínimo – R$ 415,00 (   ) 2 a 3 salários  (R$ 830,00 a R$1.245,00)                                    

(   ) 4 a 6 salários (R$ 1.660,00 a R$ 2.490,00)    (   ) 6 ou mais salários (além de R$ 2.490,00) 

 

 

4. O (A) senhor (a) reside com: 

 

      (   ) cônjuge   (   ) cônjuge e filhos   (   ) Filhos e netos   (   ) Sozinho   (   )Agregados 

 

 

5. Quem é o responsável pela renda familiar: 

 

      (   ) o senhor(a)        (   ) Familiares      (   ) o senhor(a) e familiares 

 

6. A casa em que mora é: 

 

               (   ) Própria         (   ) Alugada       (   ) Cedida         (    ) Outros   

 

 

Trajetória de trabalho e condições de saúde dos idosos (as) participantes das 

Unidades Básicas de Saúde da Zona Norte de Manaus. 



 

7. Qual sua cidade de origem? 

 

      (   ) Manaus     (   ) Interior do Amazonas     (   ) Outros Estados 

 

8. Que motivo lhe trouxe a 

Manaus?...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

 

 

9. Bairros onde morou por mais tempo, e onde mora 

atualmente?..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

 

Trajetória de trabalho: 

 

1. Qual o 1° emprego em Manaus? Em que ano? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Que tipo de trabalho ou atividade exerceu nos anos: 

Anos 60:      (   ) Distrito Industrial    (   ) Comércio  (   ) Agricultura   (   ) Autônomo  

Anos 70:      (   ) Distrito Industrial    (   ) Comércio  (   ) Agricultura   (   ) Autônomo 

Anos 80:      (   ) Distrito Industrial   (   ) Comércio  (   ) Agricultura   (   ) Autônomo  

Anos 90:      (   ) Distrito Industrial    (   ) Comércio  (   ) Agricultura   (   ) Autônomo  

Anos 2000:  (   ) Distrito Industrial    (   ) Comércio  (   ) Agricultura   (   ) Autônomo 

 

3. Gostou dos trabalhos exercidos ao longo da vida? 

     (   ) Sim       (   ) Não                

Explique:.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................... 

 

 

4. Tem qualificação profissional? 



     (   ) Sim, em quê?...................................................         (   ) Não 

 

 

5. O senhor (a) exerce alguma atividade remunerada? 

     (   ) Sim, qual ?.........................................................       (   ) Não 

 

6. O que é trabalho para o senhor (a)? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

7. O que marcou sua vida de trabalho? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Condições de saúde: 

 

1. Que instituições de saúde mais utiliza?  

 (  ) UBS           (   ) SPA         (   ) Policlínica           (   ) Hospital 

          Justifique: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

2. O senhor (a) buscava os serviços médicos quando era jovem? 

            (   ) Sim, em que casos?.........................................................................................................................   

(   ) Não, por quê?.............................................................................................................................................. 

    

3. O que o senhor (a) fazia para prevenir doenças quando era jovem? 

 

4. Que tipo de serviço/atendimento busca nesta unidade de saúde? Atende suas necessidades? 

           (   ) vacinas     (   ) remédios    (   ) exames    (   ) consultas    (   ) Participação em atividades 



                   

Justifique:..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................  

5. Que tipo de doenças teve na juventude? E agora na velhice que doenças têm? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

6. Que sugestão dá para os jovens se prepararem para velhice? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



ANEXO IV 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 

Eu, senhor (a) ________________________________________, RG n° __________________, 

domiciliado (a) nesta cidade no endereço 

______________________________________________________________________, declaro, de 

livre e espontânea vontade querer participar do estudo: “Trajetória de trabalho e condições de 

saúde dos idosos participantes das Unidades Básicas de Saúde dos bairros da zona norte de 

Manaus”, de modo que minha participação é inteiramente voluntária e consiste em apenas 

responder as perguntas de um formulário que será aplicado, sendo que tais informações obtidas 

poderão ser gravadas e utilizadas para fins do presente estudo, devendo guardar sigilo sobre a minha 

pessoa. Sei, ainda, que posso me negar a responder qualquer pergunta, bem como retirar-me do 

estudo a qualquer momento que desejar, sem que com isso, eu tenha qualquer prejuízo. Embora 

saiba que não existem riscos à minha participação na pesquisa, foi-me informado que em caso de 

dúvida posso procurar esclarecimento com a responsável do estudo, a senhora Yoshiko Sassaki, 

professora da Universidade Federal do Amazonas, através do telefone (92) 9991-2472. 

 

 

 

Manaus, _____ de ________________ de 2009. 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

   Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

                                                                                                          

                                                                                                                

                                                                                                               Assinatura Digital 

 

 

_________________________________ 

 

            Assinatura da Pesquisadora 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

Assinatura da Coordenadora do Projeto 
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