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RESUMO 

 

 

Buscamos analisar as trajetórias de trabalho dos idosos da zona sul de Manaus, suas 

percepções sobre elas, a situação econômica atual, bem como as condições de saúde em que 

se encontram. Pois, na sociedade capitalista brasileira, a velhice é muitas vezes associada à 

inaptidão e à doença. Isso porque quando o indivíduo envelhece sofre significativas perdas, 

entre elas, a saúde e o trabalho, ocasionando assim, sua marginalização e o afastamento das 

funções que lhe dão visibilidade pública, uma vez que são considerados improdutivos para o 

capital. Para compreender essa trajetória e a situação de saúde, fez-se necessário 

contextualizar as metamorfoses ocorridas no mundo do trabalho nos meados da década de 

1970, assim como as transformações das políticas de saúde brasileiras ocorridas no mesmo 

período. Foram aplicados formulários semi-estruturados para coleta de dados, com a 

participação de 30 idosos, sendo 15 homens e 15 mulheres de três UBS da zona sul de 

Manaus (Vicente Pallotti, 31 de Março e Bianca de Carvalho). Os resultados desta pesquisa 

revelaram que há uma enorme diferenciação por gênero, haja vista que os homens estão em 

situação privilegiada se comparado às mulheres, pois, eles possuem o maior grau de 

escolaridade, tiveram o maior acesso ao mercado formal, à maior renda, ao direito de 

aposentadoria, dentre outros. A maioria das mulheres trabalhou com atividades domésticas, 

uma vez que o índice de escolaridade delas é muito baixo (73% possui apenas alfabetização 

funcional), além de que eram educadas para cuidar da casa e dos filhos; quanto aos homens, 

variaram muito as atividades realizadas no decorrer de cada década, pois, trabalharam em 

diversos setores, como o agrícola, industrial, comércio, serviços e o mais interessante, o setor 

público. Quarenta e quatro por cento dos idosos trabalharam no setor informal, sendo 60% as 

mulheres e 26 % os homens; por conseguinte não obtiveram direito à aposentadoria. Dado 

confirmado quando apenas 47% de todos os idosos entrevistados declararam-se aposentados, 

onde 80% dos homens tiveram acesso a esse direito contra 13% de mulheres; a maioria dos 

idosos gostou dos trabalhos exercidos, uma vez o trabalho dava a eles o sentido de “utilidade” 

e propiciavam melhores condições financeiras. Cumpre destacar, que quase a metade deles 

retornou ao mercado de trabalho, de forma precarizada, para aumentar a renda e para sustentar 

suas famílias. No que se refere à saúde, quando jovens, eles afirmam que não buscavam 

nenhum serviço médico, pois eram saudáveis e o acesso era difícil. Atualmente, devido ao 

aparecimento de doenças crônico-degenerativas como os principais agravos manifestados, 

buscam prioritariamente à atenção primária para o controle. Estes dados demonstram as 

precárias condições de sobrevivência dos idosos, uma vez que qualidade de vida tem relação 

direta com a renda e com a saúde. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Trabalho, Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 
  O trabalho ocupa um lugar central na vida das pessoas, principalmente às da classe mais 

baixa. Deste modo, o envelhecimento e consequentemente o aparecimento de doenças 

configura-se como um problema a ser enfrentado pelos trabalhadores, uma vez que os idosos 

são considerados improdutivos para sociedade capitalista. 

 Cumpre assinalar que estes trabalham durante toda a juventude e maturidade e quando 

envelhecem não é o descanso que os espera, mas o trabalho precário, haja vista que poucos 

têm acesso à aposentadoria, e mesmo os que conseguem se aposentar, estas por sua vez, são 

muito baixas, impulsionando o retorno ou a continuidade no mercado de trabalho. Este 

retorno ao labor deve-se à relação do trabalho/renda, pois, é o trabalho que propicia aos 

indivíduos a capacidade de sobrevivência. 

 Nesse sentido, o trabalhador quando envelhece perde seu “valor de uso” para o capital, 

principalmente porque a incidência de doenças crônicas é bastante freqüente entre os eles, 

sendo, portanto, convidados a se ‘retirarem’ do mercado de trabalho. Surge então, o seguinte 

questionamento, o que acontece com os idosos que são obrigados a sair do emprego e não 

possuem direito à aposentadoria? Esta pergunta será respondida no decorrer deste relatório. 

 Estas e outras questões fazem do envelhecimento uma expressão da questão social. Por 

isso, este processo diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e 

informação para todos, conforme o artigo 3° da Política Nacional do Idoso. 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a trajetória de 

trabalho e condições de saúde dos idosos participantes das unidades básicas de saúde dos 

bairros da zona sul de Manaus. E, possui como objetivos específicos: verificar as trajetórias 

de trabalho que os idosos percorreram até o envelhecimento; analisar o que pensam dos 

trabalhados exercidos ao longo de sua trajetória como trabalhador; detectar ao longo de sua 



  

trajetória de trabalho como cuidaram de sua saúde e levantar as instituições de saúde que 

recorriam e recorrem atualmente, tendo em vista as significativas transformações das políticas 

desse setor no país. 

Todavia, para analisar os trabalhos que exerceram e suas condições de saúde é 

imprescindível compreender as mudanças ocorridas na sociedade capitalista que afetaram os 

processos de trabalho na década de 70 e as alterações nas políticas de saúde do Brasil 

vivenciadas no mesmo período. 

As questões norteadoras desta pesquisa foram: Quando jovens, ao longo de suas 

trajetórias de trabalho, como cuidaram de suas saúdes? Os idosos possuem alguma doença 

que acredita ser fruto do trabalho ou do estilo de vida que levava? Que instituições de saúde 

recorriam e recorrem atualmente? O que acha dos serviços oferecidos aos idosos em Manaus? 

O que marcou sua vida de trabalho? 

Este estudo é relevante na medida em que propõe a investigação de um assunto ainda 

novo e complexo. Pois, relaciona as categorias velhice, trabalho e saúde, e propicia o 

conhecimento acerca da trajetória de trabalho e de vida desses idosos, através de seus relatos, 

e do levantamento histórico das metamorfoses da sociedade capitalista influenciadas pelo 

neoliberalismo que incidiram sobre o mundo do trabalho, sobre as políticas sociais e também 

sobre sua maneira de ser a cada período de tempo. 

Nesse sentido, a escolha dessa temática deve-se por razões de ordem prática: por ser 

uma área de grande atuação dos assistentes sociais que vem crescendo de maneira dinâmica 

junto com o movimento societário e porque o processo de envelhecimento precisa ser objeto 

de investimentos sociais e de novas propostas profissionais, além de ser uma realidade que 

precisa ser pesquisada, estudada e divulgada.  



  

A partir deste trabalho, os profissionais e estudantes poderão refletir e buscar melhorias 

qualitativas e quantitativas para o idoso. Além de propor novas ações e estratégias para o 

profissional de serviço social, bem como para outros profissionais no modelo interdisciplinar.  

Participaram desta pesquisa 30 idosos referentes às três Unidades Básicas de Saúde da 

zona sul de Manaus (Vicente Pallotti, 31 de Março e Bianca de Carvalho). Dessa amostra, 15 

eram do sexo masculino e 15 eram do sexo feminino.  

Como procedimentos técnicos foram levantadas as principais bibliografias sobre a 

temática, e na pesquisa empírica foram aplicados formulários semi-estruturados, cujo roteiro 

contemplou primeiramente dados sócio-econômicos (sexo, idade, escolaridade, estado civil, 

situação econômica, renda, dentre outros) e, posteriormente, tratou das questões referentes à 

trajetória de trabalho, e sobre as condições de saúde. 

A abordagem dos dados deu-se de forma qualitativa e quantitativa, uma vez que 

trabalhamos a perspectiva dos sujeitos entrevistados por meio da análise de discurso e 

também utilizamos a estatística para interpretar os fenômenos. 

Para melhor apreensão deste assunto, este relatório está divido em três capítulos: o 

primeiro capítulo trata sobre a reestruturação produtiva e seus reflexos no mundo do trabalho 

a partir da década de 70, bem como o significado do envelhecimento para o trabalhador. O 

segundo capítulo expõe a trajetória das políticas de saúde no Brasil antes e depois da 

implantação do SUS e especificamente a saúde voltada à população idosa. Por fim, o terceiro 

capítulo prima favorecer o entendimento a cerca das trajetórias de trabalho, assim como as 

condições de saúde dos idosos, fazendo a exposição dos resultados encontrados. 

 

 

 

 



  

1. ENVELHECIMENTO DO TRABALHADOR NO TEMPO DO 

CAPITAL 

 

Nas sociedades modernas, imbricadas no mundo do trabalho, o valor do indivíduo é 

medido por sua produtividade. Nelas, o homem, na maioria das vezes, passa a vida inteira 

trabalhando para provir seu sustento, e quando envelhecem são simplesmente descartados 

pelo capital, o que ocorre geralmente na população de baixa renda e com baixos índices 

educacionais. Desse modo, o envelhecimento é um problema a ser enfrentado por quem 

depende do trabalho para sobreviver. 

Alguns teóricos como Hegel e Marx consideram trabalho como a mola que impulsiona 

o desenvolvimento humano, que permite ao homem produzir a si mesmo e transformar-se 

num ser social. Para eles, é a atividade pela qual o homem domina as forças da natureza.  

Na visão de Lukács apud Lessa (2008), os homens apenas podem viver se efetivarem 

uma contínua transformação da natureza. Essa transformação é denominada de trabalho. E 

diferente do que ocorre na esfera biológica, essa transformação é teleologicamente posta. Ou 

seja, o trabalhador projeta o resultado a ser alcançado e esse projetar confere uma direção 

social à finalidade do trabalho. 

Iamamoto (2007, p. 26) declara que trabalho é uma atividade que produz e reproduz a 

vida material. A autora, ao parafrasear Marx e Engels (1977), afirma que para viver, os 

homens precisam comer, beber, ter habitação, vestir-se, dentre outras coisas, mas para isso 

necessitam trabalhar, pois o trabalho é a base para sobrevivência humana. 

A centralidade do trabalho vem sendo colocada em questão por algumas correntes 

teóricas. Muitos indagam se “seria o fim do trabalho”, haja vista que há uma redução da 

capacidade de absorção do mercado de trabalho e consequentemente aumento do desemprego. 

Entretanto, como afirmam Netto e Braz (2007, p.50) ‘esses fenômenos não autorizam a 

desconsideração da centralidade do trabalho’.  



  

Antunes (2008) argumenta que numa sociedade produtora de mercadorias é 

inconcebível aceitar a perda da centralidade do trabalho. Ele aponta que apesar de haver uma 

redução quantitativa, o trabalho abstrato tem papel decisivo na criação de valores de troca, 

afinal, a produção de mercadorias resulta do trabalho humano em interação com os meios de 

produção. Ou segundo Teixeira (2008, p. 67): 

(...) o trabalho continua central, tanto para fins de criação de valor, quanto para 

sobrevivência dos trabalhadores, daí a submissão a todo tipo de trabalho precário, a 

busca de “empregabilidade” pelos desempregados e ilegitimidade do trabalho para 

os idosos. 

 

O trabalho representa um importante papel na vida do homem, apesar de ser ameaçado 

para uma enorme parcela da população brasileira, pois, vem sofrendo algumas alterações que 

afetam a dinâmica das forças produtivas. Desse modo, como vivem os idosos desta pesquisa 

diante de tais transformações no mercado de trabalho? Eles ainda exercem alguma atividade 

remunerada? Que tipo de atividades exercem? Como se sentem enquanto trabalhadores 

envelhecidos? 

É sobre essas alterações que falaremos adiante, de modo a facilitar a compreensão sobre 

o mundo do trabalho e visualizar que trajetória os sujeitos desta pesquisa seguiram no 

decorrer de suas vidas, se foi no mercado formal ou informal e em que setor da Zona Franca 

de Manaus. Além de buscar compreender o significado do trabalho para os idosos, afinal, para 

qualquer trabalhador o envelhecimento configura-se como um problema. 

Para o idoso que viveu sua vida em função do trabalho, afastar-se dele é uma tarefa 

difícil, pois depende para suprir suas necessidades básicas de existência, principalmente aos 

que não possuem recursos, ou seguros previdenciários. Diante dessa centralidade do trabalho 

na sociedade moderna, importa desvendar que trajetórias os idosos percorreram até o 

envelhecimento e se tiveram ou não acesso a aposentadoria. 



  

Portanto, não cabe neste momento aprofundar as discussões teóricas a cerca da categoria 

trabalho, mas sim, situar as mudanças decorrentes da reestruturação produtiva e suas 

conseqüências na vida de quem depende dele para sobreviver. 

 

 

1.1 A reestruturação produtiva e as metamorfoses no mundo do trabalho 

 

O mundo do trabalho sofreu e vem sofrendo profundas alterações nas últimas décadas. 

As mudanças ocorridas, de acordo com Serra (2001, p. 151), possuem como fator 

desencadeador a crise do capitalismo e a reestruturação produtiva nos meados de1970. Crise, 

que segundo esta autora, foi determinada pela queda da taxa de lucros, que como efeito 

provocou baixos índices de crescimento da produção, aumento das taxas de desemprego e 

subemprego, aumento do setor de serviços e consequentemente a precarização do trabalho.  

Para compreender as mudanças nas relações de trabalho em nível mundial, torna-se 

necessário fazer um rápido panorama histórico da conjuntura em que se processou essa crise. 

De acordo com Netto e Braz (2007, p. 195), do fim da Segunda Guerra Mundial até o 

início dos anos setenta, o capitalismo viveu o que alguns economistas chamam de “Anos 

dourados”. A economia mundial cresceu aceleradamente e as taxas de lucratividade 

mostraram-se significativas. Durante a ‘Era de Ouro’, as indústrias se expandiram por 

diversas partes do mundo. As fronteiras e os distantes territórios não eram mais empecilhos 

para o surgimento de uma economia transnacional. 

Surgia o que alguns autores designam “capitalismo democrático”, fundamentado na 

intervenção estatal na economia, sob inspiração das idéias Keynesianas. Cumpre destacar que, 

a intervenção do Estado possuía como premissa criar condições para assegurar o lucro dos 

monopólios. 



  

Nesse período, houve a expansão da indústria segundo o padrão fordista-taylorista 

como estratégia de organização do processo de trabalho. Segundo Antunes (2008, p. 24), as 

principais características desse padrão de produção eram: produção em massa, através de 

linhas de montagem e de produtos mais homogêneos; controle do tempo através de 

cronômetro; produção em série, e fragmentação das funções; separação entre elaboração e 

execução no processo de trabalho; unidades fabris verticalizadas, dentre outras.  

A meta era elevar o consumo e consequentemente a lucratividade. Para alcançá-las 

seria necessário aumentar o poder aquisitivo dos trabalhadores. Nesse sentido, algumas ações 

foram tomadas, tais como: a proposta Keynesiana do pleno emprego, onde o Estado para 

impulsionar a produção e viabilizar o consumo de mercadorias, canalizou verba pública para 

o financiamento do capital e para reprodução da força de trabalho, este último através de 

salários indiretos por meio de políticas sociais, com o intuito de garantir o poder aquisitivo da 

população (IAMAMOTO, 2007). Afinal, pagar bem era uma forma de manter uma sociedade 

consumista e movimentar a economia. Diante disso, inúmeros direitos sociais foram 

conquistados. 

O Keynesianismo, com base nos conceitos de pleno emprego e Bem-Estar Social, foi 

uma alternativa contra a emergência do socialismo, que vinha ganhando credibilidade, no pós-

guerra, entre importantes seguimentos da sociedade. Esse padrão de desenvolvimento além de 

possibilitar algumas conquistas no campo do bem-estar para os trabalhadores, principalmente 

nos países de primeiro mundo, através do Welfare State, gerou um extensivo crescimento 

econômico.  

Netto e Braz (2007) reconhecem que essas conquistas trabalhistas foram resultados da 

pressão dos trabalhadores, pois, o movimento operário e sindical e os partidos ligados a eles 

obtiveram legitimidade neste período, impondo limites e restrições efetivos aos monopólios. 



  

Houve, portanto, o reconhecimento dos direitos sociais, assegurados através de diversos 

serviços públicos, como: educação, transporte, saúde, habitação dentre outros. 

Entretanto, esse padrão de acumulação e de regulação social começou a entrar em 

crise na década de 1970. O modelo de produção que vigorou no pós-guerra começou a 

desmoronar, pois a economia mundial apresentou diversos sinais de estagnação, altos índices 

inflacionários e as taxas de lucro declinaram. Antunes (2008) afirma que esta era uma crise 

estrutural do próprio capital, que acabou por acarretar mudanças drásticas no interior do 

mundo do trabalho.  

Segundo Netto e Braz (2007), o fim dos ‘anos dourados’ se deu com a recessão 

generalizada que envolveu grandes potências. Entrava em crise o capitalismo monopolista. 

Cabe aqui apenas indicar alguns elementos centrais para a compreensão dessa crise, dada a 

sua extensão e complexidade. 

De acordo com Pagotto (1996) apud Mota e Amaral (2000, p. 29) “nos anos sessenta, 

a dinâmica fordista começou a apresentar os primeiros sinais de crise com a tomada de 

consciência de que os padrões vigentes de organização do trabalho eram insuficientes para 

garantir os altos níveis de lucro que a empresa monopolista obteve em seu auge”. Começava, 

então, um novo momento para o capitalismo. 

Serra (2001) aponta que, como resposta a essa crise, iniciou-se um processo de 

reorganização do capital e de seu sistema ideológico de dominação, com o surgimento do 

chamado neoliberalismo, que se contrapôs ao keynesianismo. A isso se seguiu um intenso 

processo de reestruturação produtiva, que teve como objetivo restaurar a economia do 

capital. Foi um momento de transição do padrão de produção fordista/taylorista para o 

toyotista, conhecido como acumulação flexível. 

O toyotismo visa obter altas taxas de lucratividade, por isso, teve por base o 

desenvolvimento tecnológico, bem como a flexibilidade dos processos e mercados de 



  

trabalho. Passou a buscar qualidade total da produção; exigir maior qualificação do 

trabalhador, tornando-o polivalente; produzir inovações tecnológicas evidenciadas pela 

robótica, automação e microeletrônica; utilizar o método kanban, que significa produzir 

somente o necessário, em menor tempo; além da flexibilidade do aparato produtivo, que 

acarreta direitos trabalhistas também flexíveis (ANTUNES, 2008). Esses pressupostos exigem 

maior destreza e esforço do trabalhador, contribuindo para o desencadeamento de doenças 

ocupacionais. 

Montaño (2007) declara que como solução para a crise capitalista, o neoliberalismo 

buscou a reconstituição do mercado através da eliminação da intervenção estatal no setor 

social, transformando-o num Estado mínimo para o social e máximo para o capital. Houve, 

portanto, a supressão dos direitos sociais anteriormente conquistados. 

Inúmeras ações do grande capital foram tomadas no intuito de extirpar a intervenção 

social do Estado, entre elas: desregulamentação das relações de trabalho, privatizações de 

empresas e serviços estatais além da redução dos sistemas de seguridade social. 

Segundo Netto e Braz (2007), o neoliberalismo impôs um processo de privatização, 

onde o Estado entregou ao capital complexos industriais inteiros (siderurgia, indústria naval e 

automotiva, petroquímica e etc.) e serviços de base (transporte, telecomunicação, energia, 

saneamento básico).  Este autor afirma que, essa transferência das riquezas sociais para o 

setor privado operou-se tanto nos países centrais como nos periféricos. 

Conforme Iamamoto (2000) surgiu uma grande competitividade no cenário 

internacional, que passou a exigir maior qualidade dos produtos e a redução dos gastos para 

ampliar as taxas de lucratividade, ambos, requisitos para enfrentar a concorrência.  

Algumas alternativas encontradas para essa redução de gastos foram cortes de salários 

e enxugamento de empresas. Surgiu então, um duplo processo, que Antunes (2008) 

denomina: desproletarização e subproletarização.  



  

De acordo com esse autor (2008, p. 47), a desproletarização significou a diminuição da 

classe operária industrial tradicional e a efetiva ampliação do setor de serviços. A 

subproletarização diz respeito à terceirização, flexibilização, desregulamentação, emprego 

temporário, exploração intensiva do trabalhador, mercado informal, ou seja, à precarização 

das relações trabalhistas. 

A terceirização mudou completamente o perfil industrial. As grandes empresas 

passaram a contratar empresas de menor porte para realização de processos auxiliares à 

atividade principal. Isto é, externalizaram os custos, repassando à outras empresas a 

responsabilidade pela produção, mas mantendo apenas o controle geral do processo (NETTO  

e BRAZ, 2007). 

Assim, conforme Tavares (2004), os ramos da produção que requerem maquinaria 

mais complexa fomentam o surgimento de pequenas empresas que são encarregadas das 

atividades que exigem menor qualificação. Essa possibilidade de externalizar a produção 

levou à diminuição dos postos de trabalho. 

Outro fator que levou à diminuição dos postos de trabalho é o avanço tecnológico. A 

automação que serviria para minimizar o desgaste do trabalhador serviu apenas para aumentar 

a produtividade e gerar um monumental índice de desemprego, ao passo que houve a 

substituição do homem pela máquina. Observa-se então, que a idéia de pleno emprego 

defendida pelo keynesianismo é substituída no neoliberalismo pela idéia do desemprego. 

Paralelamente a esse processo, deu-se o crescimento das relações trabalhistas 

informais. Que segundo Tavares (2004, p. 15), significa “a ausência de direitos trabalhistas 

que tem sido metamorfoseada em relações mercantis, embora o conteúdo das mesmas 

continue caracterizando a compra e venda da força de trabalho”. A autora argumenta que não 

se trata de assalariamento ilegal, mas de formas de trabalho autônomas, isto é, o trabalho 

cumpre a mesma função para o capital sem os custos sociais correspondentes. 



  

Para Antunes (2008) outro traço marcante das transformações no interior do mundo do 

trabalho foi o aumento do contingente feminino e infantil e a redução do quadro de jovens e 

idosos. Valendo ressaltar, de acordo com o autor, que o aumento do trabalho feminino tem 

sido preferencialmente absorvido pelo capital no universo de trabalho precarizado e 

desregulamentado e que essa inclusão criminosa de crianças no mercado de trabalho acontece 

principalmente nos países de industrialização intermediária. 

Com essa retração do setor fabril houve um rápido crescimento do setor de serviços, 

pois, absorveu um grande contingente de trabalhadores oriundos da indústria. Este setor inclui 

tanto a ‘indústria de serviços’ quanto o comércio, as finanças, o setor de bens e imóveis, os 

restaurantes, os serviços de diversão, de saúde, serviços legais, serviços pessoais e gerais. 

(ANNUNZIATO apud ANTUNES, 2008, p. 48). 

Entretanto, o setor de serviços permanece dependente do setor industrial, conforme 

Lojkine apud Netto e Braz (2007, p.222): 

Controladas pelo grande capital, os serviços passam a obedecer a uma lógica 

industrial – primeiro, porque “não há crescimento de atividades de serviços [...] sem 

crescimento de atividades industriais”. 

 

 

 Essa tendência operada pelas mudanças no mercado de trabalho, gera no trabalhador a 

necessidade de tornar-se polivalente, tanto para estar adequado às exigências da empresa e 

produzir maior lucratividade, quanto pelo medo de perder o emprego. Esse medo gera uma 

tensão psicológica, fator preponderante para o surgimento ou agravamento de distúrbios e 

lesões como afirma Santos (2005).  

Teixeira (2008) observa ainda que, os reflexos desse tipo de trabalho aparecem apenas 

quando o trabalhador envelhece. Mesmo com a incidência de doenças nessa faixa etária, estas, 

na maioria das vezes devem-se às condições de vida e de trabalho que o indivíduo levou no 

decorrer de sua existência. 



  

Mediante a reestruturação produtiva e as novas tendências vivenciadas no universo do 

trabalho, percebe-se que “a saúde e a doença a que estão submetidos os trabalhadores 

dependem dos rumos do capitalismo e, se este encontra novas formas de organização, isto, 

conseqüentemente, implica sacrifícios para o outro lado” (SANTOS, p. 83, 2005). 

A referida autora argumenta que o trabalho mecanizado esgota ainda mais o 

trabalhador, tornando-o um apêndice vivo da máquina, o que afeta o sistema nervoso, e 

debilita toda sua atividade física e intelectual. E argumenta que a precarização do trabalho, 

caracterizada pela retração do setor fabril, expansão do setor terciário, aumento considerável 

do desemprego bem como a ausência de proteção e expressão sindicais, acentua ainda mais a 

exploração, pois a indústria aumenta a produção, mas, diminui o número de trabalhadores.  

Gounet (1991) apud Antunes (2008, p.35) sintetiza essa questão ao afirmar que: “O 

toyotismo é uma resposta à crise do fordismo dos anos 70. Em vez do trabalho desqualificado, 

o operário torna-se polivalente. Ao invés da linha individualizada, ele se integra em uma 

equipe (...)”. O autor mostra que o sistema toyotista supõe uma intensificação da exploração 

do trabalho. Exploração admitida por Antunes (1998) apud Santos (2005, p. 77) quando diz 

que o toyotismo estrutura-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, ampliando-se 

através de horas extras, que intensifica a exploração da força de trabalho. 

Diante desses apontamentos, pode-se afirmar que as metamorfoses ocorridas no mundo 

do trabalho, impostas pela reestruturação produtiva, foram desastrosas a quem depende do 

trabalho para sobreviver. Todavia, mais grave que as formas precarizadas de trabalho é a 

completa ausência deste. Afinal, o trabalho é uma atividade que produz e reproduz a vida 

material e é ele que dá condições ao homem de comer, beber, ter habitação, vestir-se, dentre 

outras coisas, o que o obriga, então, a aceitar trabalhos precários e sem a garantia de direitos 

trabalhistas. 

 



  

1.1.1 Reflexos da reestruturação produtiva para o Amazonas 

 

 

 

Pouco antes dessa crise mundial, mais especificamente em 1967, é implantada a Zona 

Franca de Manaus (ZFM). Uma área de livre comércio e incentivos fiscais que compreende: 

um pólo comercial (serviços), um pólo industrial e um pólo agropecuário, valendo ressaltar 

que este último foi o que menos se desenvolveu. 

Segundo Machado et al (2006) a criação da Zona Franca foi dotada de um claro viés 

geopolítico, justificada pelo governo militar como uma necessidade de povoar uma região 

despovoada e integrá-la aos eixos de desenvolvimento mais dinâmicos do país, localizados na 

região Centro-Sul. Entretanto, sua criação estava atrelada a circunstâncias político-

econômicas locais, nacionais e internacionais. Sua criação deu-se pelo movimento de 

descentralização da produção capitalista. 

De acordo com Torres (2000) a implantação da Zona Franca significou um grande 

sucesso para região, haja vista que “integrou” o norte com o restante do país e gerou 

empregos. Esta autora aponta, que a ZFM atraiu para Manaus um contingente populacional 

considerável, entretanto, era uma mão de obra desqualificada e barata, proveniente não apenas 

do interior do Amazonas, mas também de outros estados. 

Ainda segundo Torres (2000), apesar de ter modificado a estrutura econômica e 

política da região, exacerbou as desigualdades sociais. Pois, não dotou a cidade de infra-

estrutura, não propiciou a capacitação da mão-de-obra, e não investiu no desenvolvimento 

científico da região.  

Machado et al (2006) aponta que devido ao aumento da competição externa, causada 

pela reestruturação produtiva, a ZFM viu-se obrigada a alterar sua função-produção, 

investindo em tecnologia propiciando uma redução de mão-de-obra direta, requerendo do 

trabalhador qualificação bem mais elevada. Surgiu então, a “síndrome de desindustrialização” 



  

que culminou com o crescimento do setor terciário (serviços) e do nível do desemprego, além 

do aumento da pobreza urbana. 

Assim, nos meados de 1990, os reflexos da crise e o conseqüente ajuste econômico-

fiscal chegou e trouxe novas e significativas mudanças no perfil do emprego, renda e do 

próprio trabalhador.  

 

1.2 A problemática do envelhecimento do trabalhador no capitalismo 

periférico brasileiro. 

 

A longevidade da população brasileira está aumentando. Esse seria um dado positivo, 

devido o aumento da expectativa de vida, não fosse o cenário em que a maioria dos idosos do 

Brasil está inserida. 

Cenário de pobreza e precárias condições de vida, que agrava principalmente sua saúde. 

Que os faz assumir a responsabilidade de sustentar suas famílias, seja através do seu trabalho 

(geralmente precarizado) ou mesmo de suas aposentadorias ou pensões (IBGE, 2000). Além 

dos preconceitos que sofrem cotidianamente, onde velhice é relacionada à degeneração, à 

doença, e à improdutividade. Afinal, a sociedade capitalista valoriza a juventude, por “ainda” 

serem produtivos.  

O envelhecimento não é um processo homogêneo. Principalmente se levar em 

consideração as diferenças, físicas, econômicas ou sociais entre os idosos. Pois, suas 

particularidades são definidas segundo a inserção destes no movimento de produção e 

reprodução social1. 

A velhice certamente é percebida de maneira diferente por uma pessoa pobre, se 

comparada a uma pessoa da classe mais abastada. Esta primeira trabalha a vida inteira em 

busca de melhores condições de sobrevivência, geralmente em trabalhos precarizados e sem 

                                                 
1 Expressão usada por Teixeira (2008). 



  

garantia de leis trabalhistas, e quando chega à velhice vê-se destituído de renda ou seguros 

previdenciários, além de não possuir mais capacidade de labor, tornando-se suscetível de 

vivenciar o desemprego ou subemprego. Passando por uma situação de extrema pobreza e 

agravantes em sua saúde, o que faz do envelhecimento um “problema” para os trabalhadores. 

Teixeira (2008, p.41) observa que é para os trabalhadores envelhecidos que essa etapa 

evidencia a ampliação das desigualdades sociais, constituindo-se, portanto, numa das 

expressões da questão social. 

Para Iamamoto (2007, p. 27) a questão social tem uma raiz comum: a produção social 

é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação 

de seus frutos mantém-se privada. Isto é, é um processo injusto que socializa a produção de 

riqueza e individualiza sua apropriação. 

A reestruturação do capital, ao visar maior produtividade, destreza do trabalhador e 

lucro, descarta os idosos do mercado de trabalho. Segundo Beauvoir (1990, p. 281), o 

argumento dos empregadores é que quando o funcionário envelhece, perde sua força e 

rapidez, além de não se adaptarem facilmente a novas situações, defeitos que não são 

compensados pela experiência e qualificação profissional. Sendo assim, o trabalhador quando 

envelhece é simplesmente lançado ao refugo. 2 

Stucchi (2000, p. 40) assinala que o trabalhador idoso é visto como conservador e 

possui suas capacidades reduzidas, prejudicando, dessa maneira, o andamento adequado das 

atividades na empresa. Assim, elas assumem uma nova função: preparar o trabalhador para a 

aposentadoria, de modo que, esse desligamento parta de uma decisão voluntária.  

Nesse sentido, o capitalismo expropria os meios de produção e o tempo de vida do 

trabalhador, explorando sua força de trabalho, e quando eles envelhecem, tornam-se 

descartáveis para o capital. Ou como nas palavras de Beauvoir (1990, p. 286):  

                                                 
2 Beauvoir, 1990, p. 286. 



  

(...) na nossa sociedade, na qual só se leva em consideração o lucro, os empresários 

preferem evidentemente uma exploração intensiva dos assalariados: quando eles se 

acabam, são jogados fora e substituídos por outros, confiando-se em que o Estado 

lhes conceda uma esmola. 

 

Nessa perspectiva, se na sociedade capitalista, o indivíduo é considerado “digno” 

através do trabalho, o que acontece com as pessoas da classe subalterna que acima de 50 anos 

ficam desempregadas ou aquelas que não conseguem se aposentar? Pois, nem sempre é 

necessário atingir 60 anos para ser considerado velho para o mercado. Süssmuth (1998) apud 

Lemos (2003, p.120) responde esse questionamento afirmando que: 

O emprego remunerado é o meio pelo qual as pessoas definem seu status na 

sociedade. Aqueles afetados pelo desemprego acham que não são mais necessários. 

Isolam-se, têm problemas de identidade e são discriminados na sociedade, o que 

resulta em uma marginalização social. 

 

 A perda do emprego para esses idosos ocasiona sua marginalização social e a perda de 

sua identidade enquanto trabalhador, pois, essa é uma função que lhe dá visibilidade pública. 

Portanto, para o idoso que passou sua vida inteira trabalhando, ficar desempregado não é fácil, 

afinal, depende dele para se manter. Quando se torna “descartável” para o capital, fica 

desprovido de renda e meios de subsistência, capazes de promover uma velhice digna. A 

menos que tenha direito de aposentar-se, o que diminui, mas não extirpe sua vulnerabilidade.  

 Stucchi (2000, p. 41) caracteriza a aposentadoria como sendo a passagem do mundo 

do trabalho para o mundo doméstico. Apesar de o direito a aposentadoria ser um avanço, ela 

representa, para alguns a perda de um papel fundamental - o trabalho. Isso por que, muitas 

vezes, ela libera do trabalho pessoas ainda produtivas e lhes atribui estatuto de inativos. 

Tornando-se assim, um sintoma do envelhecimento. 

A Seguridade Social foi uma das principais conquistas da Constituição Federal (CF) 

de 1988, que a definiu como um conjunto integrado de ações do Estado e da sociedade 

voltadas a assegurar os direitos relativos à previdência, à saúde e assistência social. Trata-se 

da proteção social ao cidadão em estado de vulnerabilidade, através da garantia de “mínimos 



  

sociais”, visando assegurar direitos diante das desigualdades provocadas por contingências 

econômicas e sociais. Entretanto, desde o seu nascimento a Seguridade Social vem 

enfrentando dificuldades para sua implementação. 

A Previdência, a Saúde e Assistência Social que constituem o tripé da Seguridade 

Social, são as políticas que mais requerem investimentos por parte da população idosa. Nesse 

sentido, por amealharem tantos recursos públicos, os idosos passam a ser vistos pela 

sociedade como improdutivos e alavancadores de gastos. Essa ideologia atribuída aos idosos é 

preconceituosa e impõe certa marginalização. Bobbio (1998) apud Lemos (2003, p.115) 

refuta todas essas concepções pejorativas ao afirmar que: 

Anciãos são um recurso e não um peso para a sociedade, pela contribuição 

inestimável que possam dar com a riqueza acumulada de conhecimento e 

experiência[...] os anciãos devem ser considerados como parte integrante da 

população e constituem um elemento importante no processo de desenvolvimento de 

cada Nação. 

 

Simões (2008, p. 128- 86) aponta que a previdência, embora um direito relativamente 

universal, tem a condição de que o assegurado exerça atividade remunerada e contribua para o 

sistema. Esse critério de contribuição é que exclui cerca de um terço da população 

economicamente ativa, mas sem emprego formal, do direito à aposentadoria e outros 

benefícios, passando da competência da previdência para assistência social, com o 

recebimento do Beneficio de Prestação Continuada (BPC). 

 Boschetti (2008, p. 13) ratifica essa questão ao observar que o modo como se 

desenvolvem as relações de trabalho capitalistas é determinante na configuração dos direitos 

previdenciários, visto que estes derivam dos direitos do trabalho. Por isso, esses direitos se 

destinam apenas àqueles que vivenciaram ou vivenciam uma relação de trabalho estável, com 

contribuição de longo prazo, proporcionais ao salário recebido. 

 A autora argumenta ainda, que com o aumento do índice de desemprego, diversos 

programas assistenciais foram criados com o intuito de transferir renda para aqueles que 



  

nunca tiveram acesso ao trabalho. Contudo, tais programas se limitam à garantia de “mínimos 

sociais” para assegurar uma dinâmica de consumo necessário ao desenvolvimento do capital. 

Entretanto, a universalização do direito ao trabalho levaria à universalização dos direitos da 

seguridade social ligados ao trabalho, tornando desnecessária a instituição desses programas 

de transferência de renda. 

 Beauvoir (1990, p. 287) assinala que dada à miséria a qual é condenado, a dispensa 

dos idosos parece uma negação do direito ao trabalho. Ela afirma que alguns regimes de 

assistência pressupõem que a velhice equivale a uma invalidez e a aposentadoria um auxílio 

dado aos necessitados. 

 A aposentadoria, neste sentido, transforma muitos trabalhadores produtivos em 

indivíduos inativos. De acordo com Rocha (1998) os homens são os que mais sofrem com 

essas mudanças, pois eles perdem seus referenciais de identidade e autoridade ao ficarem 

restritos no mundo doméstico, local privilegiado ocupado por mulheres. Desse modo, sentem-

se deslocados em busca de novos papeis sociais. 

 A solução para essa questão, segundo Beauvoir (1990, p. 277) é permitir que os 

trabalhadores continuem ativos o tempo que puderam, ou aposentá-los cedo, desde que 

assegurem um nível de vida satisfatório. Ou seja, ela argumenta que essa discussão seria 

desnecessária, se todos os trabalhadores tivessem acesso ao trabalho formal e direito à uma 

aposentadoria confortável, mas com descanso, sem precisar se submeter a trabalhos penosos e 

mal remunerados na velhice.  

  O envelhecimento dos trabalhadores é, portanto, um sério problema que precisa ser 

enfrentado, não por eles, mas pelo Estado. Afinal, inúmeras são as perdas vivenciadas pelo 

trabalhador que envelhece na periferia do sistema: perde-se o emprego, o status, a identidade 

de trabalhador, diminui-se a renda, torna-se marginalizado, e isso acontece mesmo aos que 

ainda possuem capacidade de labor.  



  

 Diante dessa problemática, o Estatuto do Idoso, em seu artigo 26, garante que o 

exercício de atividade profissional, desde que respeitando suas condições físicas, é um direito, 

e cabe ao poder público juntamente com a sociedade empresarial viabilizá-lo.  

 Em síntese, é imprescindível respeitar os idosos como ex-trabalhadores que são e 

pensar em condições dignas para eles, lembrando que, de algum modo, ajudaram a construir 

as riquezas desse país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. VELHICE E SAÚDE: UMA EQUAÇÃO POSSÍVEL? 

   

No Brasil, a velhice é intimamente ligada ao aparecimento de enfermidades. De fato, a 

incidência de doenças crônicas é bastante expressiva entre os idosos. Nesse sentido, cabe 

compreender como está configurada a política de saúde no Brasil, especificamente em 

Manaus, de modo a conhecer os serviços de saúde oferecidos aos usuários envelhecidos para 

o enfrentamento dessas doenças. Faz-se mister uma retrospectiva histórica desta política, uma 

vez que elas passaram por profundas mudanças. 

 

2.1 Política de saúde antes e depois da implantação do SUS 

 

A trajetória das políticas de saúde no Brasil é marcada por um padrão excludente e 

ineficaz no enfrentamento dos problemas de saúde. A falta de vigilância sanitária e 

dificuldade de acesso da população ao mínimo de assistência à saúde foi o cenário encontrado 

em meados da década de 70, quando teve início o processo de reforma sistema de saúde 

brasileiro. 

De acordo com Simões (2008, p. 124) na década de 1930, no âmbito da saúde foi 

implantado um sistema corporativista, voltado especificamente aos trabalhadores, por meio 

das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) que era seguro social organizado pelas 

empresas, posteriormente transformado nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), 

com uma representação tripartite (empregadores, trabalhadores e governo). Desse modo, as 

políticas de saúde no país estavam intrinsecamente ligadas às políticas de Previdência Social, 

principalmente no que diz respeito a sua forma de financiamento. 

Havia, portanto, uma divisão de trabalho entre o Ministério da Saúde e Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPs). O primeiro, era responsável pela saúde coletiva e pela 

http://www.saude.gov.br/
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/polsoc/previd/iaps/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/polsoc/previd/iaps/index.htm


  

assistência médica mais elementar à população pobre, como o controle das doenças 

infecciosas. Já os IAPs dirigiam-se para o atendimento médico dos trabalhadores inseridos em 

algumas categorias profissionais e suas famílias, o trabalhador que não contribuísse estava 

excluído do beneficio.  

As pessoas que não possuíam direito à saúde recorriam à filantropia dos hospitais e 

dos profissionais da saúde para serem atendidos. Dessa forma, a saúde não era direito de 

todos, estava restrita a uma parcela da população que contribuía para garantir o acesso. 

Simões (2008, p. 125) assinala que além dos benefícios previdenciários, os institutos 

asseguravam o acesso dos trabalhadores a um plano de assistência médica. Ele relata ainda 

que a medicina previdenciária teve seu auge no regime militar, uma vez que houve uma 

elevação de acidentes e doenças do trabalho no período. A atenção à saúde estava 

intimamente ligada aos interesses econômicos do Estado, uma vez que garantir a saúde dos 

trabalhadores era garantir a qualidade da produção. 

Bravo (2007) aponta que durante os anos 1970 e 1980 ampliaram-se os segmentos 

populacionais não-contribuintes incorporados ao sistema de saúde, como os rurais. Entretanto, 

mesmo com a inclusão de novas categorias no sistema de proteção, muitos ainda não tinham 

direito à assistência à saúde. Portanto, o acesso era privilégio de alguns, e grande parte da 

sociedade permanecia vítima de exclusão.   

Cumpre destacar que durante a ditadura militar, houve um crescimento do setor 

privado de saúde. Isso porque, como afirma Bravo (2007), existia uma simbiose entre a 

ditadura e o capitalismo monopolista. O capital financeiro passou a determinar a fisionomia 

do Estado.  Daí a lógica de favorecimento do setor privado. 

Nos anos 1970, a política de saúde passou por tensões políticas diante da necessidade 

de expansão dos recursos e serviços. Começava então, um processo de lutas, travado pelo 



  

Movimento de Reforma Sanitária, cujo objetivo principal era transformar a saúde em direito 

de todos e dever do Estado. 

Esse movimento, fruto de lutas e mobilizações dos profissionais de saúde juntamente 

com o movimento popular, questionava o sistema de saúde vigente, e tinha como principais 

fundamentos: universalização das ações, democratização do acesso, melhoria da qualidade 

dos serviços oferecidos, bem como um modelo pautado na eqüidade e integralidade das ações. 

Para Baptista (2003) essa proposta de reforma do setor saúde apresentada pelo 

movimento sanitário também se inseria em uma lógica maior de reestruturação do próprio 

Estado e de afirmação de cidadania para o povo brasileiro. Fazendo-se necessário um Estado 

democrático e de direito, responsável pelas políticas sociais, e não fincado sobre o 

clientelismo e a exclusão social. 

De acordo com Bravo (2007) em 1986, acontecia a VIII Conferência de Saúde, onde 

integrantes do movimento sanitário, assim como profissionais da área da saúde e usuários, 

reuniram-se com o intuito de discutir a reforma do sistema de saúde. 

 Esta conferência foi um marco para sociedade brasileira, ao passo que, depois de vinte 

anos de repressão militar, aprovou um sistema único de saúde, que garante o direito integral e 

universal de acesso, não mais restrito aos trabalhadores contribuintes. No entanto, as 

propostas defendidas por essa Conferência não foram implementadas de imediato. 

Somente em 1988, com a aprovação da Constituição Federal, instituiu-se o Sistema 

Único de Saúde (SUS), que passou a ter como meta a cobertura universal de toda a população 

brasileira. Com isso, a atenção à saúde passou a ser direito de cidadania. Conforme Senna e 

Monnerat (2008, p. 206), a partir de então, a saúde deixou de ser prerrogativa exclusiva dos 

contribuintes da previdência e passou a ser reconhecida como direito universal. O Sistema 

Único de Saúde possui como principais diretrizes: 

http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/polsoc/saude/estsist/sus/index.htm
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/polsoc/saude/estsist/sus/index.htm


  

 Integralidade: Compreende um conjunto articulado de ações e serviços em saúde, 

preventivos e curativos, individual e coletivo, nos diversos níveis de complexidade do 

sistema. 

 

 Universalidade: Maneira que possibilite o acesso de todos os cidadãos, sem privilégios 

ou entraves, aos serviços de saúde nos diversos níveis de assistência. 
 

 Descentralização: Estratégia para o enfrentamento das desigualdades regionais, através 

da transferência do poder decisório do governo federal para as outras esferas como: 

municipal e estadual. Dentro dessa diretriz estão também a regionalização e 

hierarquização.  
 

 Igualdade: Supõe dar atenção à saúde a todos os cidadãos sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 

 

 Eqüidade: implica que necessidades diferenciadas da população sejam enfrentadas por 

meio de ações também diferenciadas.  

 

 Participação popular: Propicia a participação de novos sujeitos na definição da política 

setorial, através de mecanismos como os Conselhos e Conferências de saúde 

(BARROS,1996). Os Conselhos têm por objetivo formular e controlar as ações do 

governo. E, as Conferências têm como função avaliar a situação da saúde em nível 

nacional. 

 

 

Segundo Bravo (2002) para que haja essa participação popular e a democratização na 

saúde, na direção das conquistas sociais, é necessário o aprofundamento do controle social.  

Nesse sentido, Carvalho (1997) afirma que os Conselhos poderão exigir a democratização das 

informações e transparência do uso de recursos e demais ações desenvolvidas pelos governos. 

 Cumpre destacar, segundo Baptista (2003) que descentralização significa a 

transferência de poder do nível central para os outros espaços de poder, ou seja, há uma 

transferência de poder decisório de uma organização governamental para outra de menor nível 

hierárquico. É uma forma de garantir maior controle das instâncias descentralizadas sobre a 

tomada de decisão. O que significa o deslocamento de responsabilidades administrativas e 

políticas dentro da organização. 



  

              A descentralização foi uma diretriz da Reforma Sanitária, que teve como estratégia a 

democratização, a mudança de relação entre as esferas de governo, e um sistema eficaz. 

Embora, esse processo tenha produzido resultados incontestáveis, teve também inúmeros 

entraves, entre eles: relações intergovernamentais marcadas pela falta de integração.  

              Desse modo, os municípios passariam a fazer parte da implementação do sistema, 

atribuindo-se a eles a exclusividade da prestação de serviços à população e a autonomia na 

tomada de decisões, cabendo aos estados e à União o financiamento. Entretanto, o que tem-se 

observado é a mera descentralização da administração e gerencia das responsabilidades e não 

do poder. 

              A hierarquização, todavia, supõe três níveis de complexidade: nível primário, nível 

secundário e nível terciário. Esses níveis são estratificações correspondentes à níveis 

tecnológicos. Ou seja, os serviços de saúde estruturam-se por níveis de atenção, de acordo 

com a densidade tecnológica de cada serviço. Segundo Schraiber e Mendes-Gonçalves (2000, 

p. 32), essas estratificações podem significar uma racionalização de formas e conteúdos de 

intervenção técnica tal que faculte um equilíbrio entre a demanda e os custos dos serviços.  

Assim, ao falar em hierarquização, na base dos serviços está a atenção primária, para 

onde se dirige a maior parte da população, ou seja, 85% dos agravos de saúde se resolveriam 

nesse nível; posteriormente, a atenção secundária responsável pelos atendimentos 

especializados; e a atenção terciária, responsável por procedimentos de alta complexidade. 

Que o SUS foi uma conquista em termos de políticas setorial de saúde, não resta 

dúvida. Entretanto, sua consolidação enfrentou e ainda enfrenta uma realidade política e 

econômica que impede sua total execução.   

 Realidade essa, conseqüência de uma opção política que levou o Brasil à adoção do 

regime neoliberal. Essa adesão fez com que dois projetos na área da saúde entrassem em 

confronto: o projeto de Reforma Sanitária, tendo como estratégia a implantação do SUS, e o 



  

projeto de saúde articulado ao mercado, tendo como principal tendência a racionalização da 

oferta (BRAVO, 2007, p. 12).  O quadro a seguir mostra as principais concepções desses dois 

projetos: 

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

                 Quadro 1-  Principais características do projeto da Reforma Sanitária e do projeto privatista. 

                 FONTE: Bravo, 2007, p. 13. 

 

Carvalho (1997) afirma que, a partir da década de 90, no período de Collor no 

governo, não houve uma apresentação sobre o projeto de políticas de saúde por parte do 

governo federal, ocorrendo, no entanto, um boicote sistemático à implantação do SUS, com 

incentivo ao projeto de saúde articulado ao mercado. Haja vista, que houve um 

redirecionamento do papel do Estado, influenciado pela política de ajuste neoliberal. 

O referido autor também relata que no governo de FHC, a partir de 1995, pela 

primeira vez, apresenta-se oficialmente uma proposta de saúde que é contrária ao SUS. Isso 

mostra que a trajetória das políticas de saúde no país é pautada pelo descaso, desigualdade no 

acesso e na qualidade dos serviços, insuficiência de recursos financeiros, iniqüidades das 

ações e serviços, bem como ausência de direitos de cidadania. 

Quanto ao governo Lula, Bravo (2007) aponta que, houve uma expectativa para sua 

posse.  Esperava-se uma reafirmação do Projeto de Reforma Sanitária. Entretanto, a política 

macroeconômica do antigo governo foi mantida e as políticas sociais continuaram 

fragmentadas e subordinadas à lógica do mercado.  

Projetos em disputa 

Itens Reforma Sanitária Privatista 

Base Estado democrático de direito Estado mínimo 

Premissas Saúde: Direito social e dever do Estado Parcerias e privatizações 

Temas 

Ampliação das conquistas sociais Crise financeira 

Democratização do acesso Focalização 

Déficit social Déficit público 

Financiamento efetivo 
Diminuição dos gastos 

sociais 

Estratégias de ação Descentralização com controle social Refilantropização 



  

O Banco Mundial recomenda aos países em desenvolvimento, a adoção de um sistema 

de saúde em que seja responsabilidade do Estado apenas a universalização da assistência 

básica a saúde. A assistência especializada e com grande incorporação tecnológica, seria 

prestada pelo setor privado, e quem subsidiaria seria o setor público. Pode-se notar então, que 

o padrão neoliberal das políticas sociais é caracterizado pela primazia de programas de caráter 

paliativo e emergencial para população pobre. 

Observa-se que mesmo nos seus primeiros anos de vigência, o SUS não apresentou 

resultados satisfatórios. Principalmente, porque o Brasil estava sob a égide neoliberal, que tem 

como fundamento a contenção de gastos com políticas sociais pelo Estado, dentre elas, as de 

saúde. Desde então, toda a conjuntura política brasileira apresentou um descaso quanto às 

políticas sociais.  

 

2.2 Saúde no envelhecimento: um direito assegurado 

 

O Brasil está passando por um momento de transição demográfica, onde está 

configurado o aumento da população idosa. Projeções apontam que, em 2025, o país será a 

sexta população do mundo em número de idosos. Essa mudança no perfil etário indica 

grandes despesas no setor de saúde, uma vez que as doenças que acometem aos idosos são 

crônicas e consequentemente duradouras, exigindo a busca constante por serviços de saúde.  

De fato, o custo com a saúde do idoso é muito elevado. De acordo com Veras (2003) 

um fator é preponderante: eles consomem mais os serviços de saúde que as outras faixas 

etárias, pois, a presença de doenças crônico-degenerativas é bastante expressiva para essa 

população, implicando assim, internações continuas, recuperação mais lenta e permanência 

maior no leito. 



  

O Estatuto do Idoso, em seu artigo 15, garante: é assegurada a atenção integral à saúde 

do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde para prevenção, proteção, promoção e 

recuperação da saúde, incluindo às doenças próprias do envelhecimento. 

Cumpre assinalar que a definição de saúde foi alterada ao longo da história. Há 

algumas décadas, saúde era o estado de ausência de doença. Nessa época, a atenção era 

voltada à patologia em si. Entretanto, o conceito utilizado atualmente é o defendido pela 

Organização Mundial de Saúde que a considera como um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. 

Lima et al (2000, p. 111) afirma que as políticas de saúde voltadas para os idosos 

começam a concretizar-se, nos anos 80, período de surgimento do SUS. Isso ocorreu devido 

ao crescente número da população idosa, permitindo pensá-la como grupo socialmente 

“visível”. Entretanto, essa expansão da atenção de saúde para os idosos se deu de forma 

centrada no atendimento médico individual às doenças crônico-degenerativas. Houve, 

portanto, uma redução do envelhecimento à doença crônica.  

Nesse contexto, idoso é associado à invalidez, à doenças, ou seja, há uma concepção 

negativa ligada a velhice. Essas concepções de acordo com Lima et al (2000, p. 110) atribuem 

ao idoso o cruel estatuto de “ser velho”, e as próprias práticas em saúde alimentam essas 

concepções negativas. 

A autora argumenta que para romper com a estigmatização em torno da velhice, no 

campo da saúde, é necessário buscar uma organização que possa operar tanto as dimensões 

biológicas, quanto as socialmente dominantes de doença crônica e do envelhecimento de 

modo a introduzir dimensões positivadoras.  

Segundo a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI), para um envelhecimento 

saudável é importante o desenvolvimento de ações que orientem os idosos quanto à 

necessidade da melhoria constante de suas habilidades funcionais, mediante a adoção precoce 



  

de hábitos saudáveis de vida e a eliminação de comportamentos nocivos à saúde, merecerão 

destaque o sedentarismo, o estresse, o tabagismo, a automedicação e o alcoolismo.   

A capacidade funcional surge, então, como um novo conceito de saúde, mais 

adequado para instrumentalizar a política de atenção à saúde do idoso. Esse conceito diz 

respeito à capacidade de manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida 

independente e autônoma, uma vez que tanto a dependência física quanto mental constitui 

fatores significativos para mortalidade (PNSI, 1999). 

Nesse sentido, a PNSI busca criar condições para a promoção do envelhecimento 

saudável e a melhoria da capacidade funcional dos idosos de modo a garantir a participação 

na comunidade em que vivem e exerçam de forma independente suas funções.  Para tal, cabe 

ao setor saúde prover o acesso dos idosos aos serviços e ações voltadas à proteção e 

recuperação de sua saúde. Afinal, a existência de doenças crônicas não impede o idoso de 

viver de forma independente, desde que devidamente tratadas. 

Como afirmado anteriormente, apesar da incidência de doenças nessa faixa etária, 

estas, na maioria das vezes devem-se às condições de vida e de trabalho que o individuo levou 

no decorrer de sua existência. Assim, hábitos saudáveis são fundamentais, como por exemplo, 

a alimentação adequada e balanceada, a prática regular de exercícios físicos, a convivência 

social estimulante, e a busca de uma atividade ocupacional prazerosa.  

Caberá ao Estado assegurar a saúde da população idosa, através da criação de ações e 

serviços que visem à redução dos riscos de doenças, ou do estabelecimento de condições que 

garantam o acesso dessa população a melhores condições de sobrevivência. Haja vista que a 

saúde não se refere à ausência de doença, mas à qualidade de vida em sua totalidade.  

Diante do exposto, o Estatuto do Idoso garante especificamente do artigo 15 ao artigo 

17, em termos de saúde, os seguintes direitos: 

 



  

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o 

acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos.  

 

§ 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 

efetivadas por meio de: 

I – cadastramento da população idosa em base territorial; 

II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; 

III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado 

nas áreas de geriatria e gerontologia social; 

IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a 

população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 

locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por 

instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 

eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios 

urbano e rural; 

V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para 

redução das seqüelas decorrentes do agravo da saúde. 

§ 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos,  

gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 

continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos 

relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela 

cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 

§ 4o Os idosos portadores de deficiência ou com limitação 

incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei. 

 

Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o 

direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as 

condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, 

segundo o critério médico. 



  

Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades 

mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde 

que lhe for reputado mais favorável.  

 

Nessa perspectiva, percebe-se que há um aparato legal em torno da saúde do idoso. 

Cabe, no entanto, efetivá-lo. Pois, apesar dos direitos conquistados, existe um fosso entre a 

legislação e a realidade dos idosos no país. 

 

2.3 Atenção à saúde do idoso em Manaus 

 

A pesquisa anterior3 cujo titulo é “Estudo sobre modelos de cuidado ao idoso com 

condições crônicas no serviço de atenção ambulatorial de assistência à saúde do idoso nos 

CAIMIs de Manaus” comprovou que na capital, as análises sobre as políticas de saúde 

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 não 

alcançam os índices esperados.   

Apesar disso, é obrigação do Estado e do município garantir à pessoa idosa a saúde e o 

exercício pleno de seus direitos civis, sociais e políticos, mediante efetivação de políticas 

públicas sociais que permitam um envelhecimento digno. 

No que concerne à saúde do idoso em Manaus, a SUSAM é o órgão estadual 

responsável pelos Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMI) para que prestem 

atendimento de atenção primária à população da terceira idade, com especialização 

ambulatorial. Ao município cabe, através da SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde), 

                                                 
3 PIBIC 07/08: Melo, Nathalie Santana de. Estudo sobre modelo de cuidado ao idoso com condições crônicas no 

serviço de atenção ambulatorial de assistência a saúde do idoso nos CAIMIs da cidade de Manaus. Estudo 

financiado pela FAPEM, finalizado em julho de 2008. 

 

 



  

investir na atenção primária, por meio das Unidades Básicas de Saúde como “porta de 

entrada” para o Sistema Único de Saúde. 

Os CAIMIs foram uma modalidade encontrada pelo Governo do Estado de oferecer 

serviços especializados aos idosos. Existem três em Manaus, o Ada Rodrigues (zona oeste), o 

André Araújo (zona norte) e o Paulo Lima (zona sul), eles foram criados em 2002. Sua missão 

consiste em garantir o atendimento do idoso com ênfase no manuseio das doenças prevalentes 

na velhice e em ações preventivas, agindo com equipe multiprofissional capacitada, 

objetivando o maior grau de resolutividade possível.  

Entretanto, verificou-se, através desta pesquisa, que a existência de profissional 

capacitado configura-se como um desafio, haja vista que dos doze profissionais entrevistados, 

apenas um possuía especialização na área.  Portanto, se não houver recursos humanos 

treinados para atender os idosos, não haverá de fato, uma atenção integral e eficaz. Desse 

modo, investir na capacitação de profissionais da área favorece qualidade aos serviços de 

saúde, logo, intervenções adequadas no processo saúde-doença.           

Outra questão que foi possível observar, é a inadequação dos serviços às demandas 

dos idosos. Ou seja, a demanda é grande para o número de profissionais disponíveis, há a 

necessidade de mais especialistas (fonoaudiólogo, ortopedista, reumatologista, 

endocrinologista, gastroenteorologista), além de que, como não tem disponibilidade de 

exames básicos (exames ginecológicos, oftalmológicos e cardiológicos), os encaminhamentos 

externos dificultam o diagnóstico devido à demora. 

Nesse sentido, a integralidade e a eficiência estão longe de representar o cotidiano dos 

CAIMIs, devido aos parcos recursos que à eles são destinados. Entretanto, a avaliação dessas 

dificuldades permite uma reflexão capaz de dar respostas para a transformação dessa 

realidade.    



  

 A atenção primária define-se, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 

2006), como um conjunto de ações em saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem 

a promoção e proteção da saúde. De acordo com esta política, ela deve ser realizada por meio 

de práticas gerenciais e sanitárias, dirigidas a populações de territórios delimitados, 

considerando a especificidade de cada um. Para isso, utiliza tecnologias de elevada 

complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior 

freqüência e relevância em seu território. 

A Atenção Básica tem a Saúde da Família (PSF) como estratégia prioritária para sua 

organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Portanto, o cuidado ao 

idoso deve basear-se na família e na atenção básica à saúde sob esta estratégia (PSF) para 

integrar o idoso ao sistema único, deixando-o mais independente possível na realização de 

suas atividades cotidianas. 

Segundo a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006), cabe à atenção básica, 

por meio do Programa Saúde da Família, atuar como “porta de entrada” ao Sistema Único de 

Saúde para os idosos. Neste nível, torna-se imprescindível uma atenção especial às pessoas 

envelhecidas, levando em consideração as diferentes dimensões que contribuem para este 

fenômeno, de maneira tal que responda satisfatoriamente às demandas deste estrato 

populacional. 

Schraiber e Mendes-Gonçalves (2000) tratam com propriedade a atenção primária. 

Eles argumentam que este tipo de atenção está associada a uma “medicina simplista” e sem 

equipamentos, devido à origem dessa atenção. Uma vez que a atenção básica surgiu para 

ampliar os serviços para população carente, estendendo assistência médica de forma 

simplificada e barata.      

Ainda segundo estes autores, as necessidades na atenção primária incluem demandas 

principalmente sanitária, tais como: o saneamento básico, o desenvolvimento nutricional, a 



  

vacinação, que geram as ações tradicionais da saúde pública. Mas também inclui demandas 

relacionadas a ações clínicas, que podem ser de dois tipos: as que cobrem a prevenção, a 

profilaxia, e o tratamento de doenças de caráter epidêmico; e as tipicamente clínicas, de 

prevenção ou recuperação etc. 

Para eles, essa variedade de demandas, definidas como necessidades básicas, requer, 

pois um conjunto de ações que na qualidade de atuação médica e sanitária envolve um 

complexo trabalho: requisitos assistenciais de alta capacidade resolutiva e sensibilidade 

diagnóstica, para atuar corretamente e propor encaminhamentos adequados no interior do 

sistema. Assim, em termos de sua competência resolutiva esse serviço define-se como 

captador de demandas de menor custo. 

Contudo, observa-se que este nível em Manaus não tem alcançado índices 

satisfatórios, uma vez que tem se reduzido a uma assistência de baixo custo e de caráter 

curativo, não havendo uma dimensão sanitária e preventiva prevista para atenção primária.  

Nessa perspectiva, a atenção primária, por ser o primeiro contato com o SUS, deveria 

constituir um nível próprio de atendimento e resolver uma gama de necessidades que 

extrapolassem a intervenção curativa individual, buscando atuar no âmbito da prevenção. 

Diante de tantos avanços e recuos das políticas de saúde e das condições sociais e 

econômicas em que muitos idosos se encontram, surge o questionamento que dá título a esse 

capítulo: saúde na velhice é uma equação possível? 

 

 

 

 

 

 



  

3. TRAJETÓRIA DE TRABALHO E CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS 

IDOSOS PARTICIPANTES DAS UBS DA ZONA SUL DE MANAUS. 

 

 Neste capítulo serão analisados o perfil sócio-econômico e as trajetórias de trabalho 

dos idosos, de modo a verificar onde estavam inseridos, se no mercado formal ou informal e 

em que setores da Zona Franca de Manaus, apontar se tiveram ou não acesso à aposentadoria, 

e o que pensam dos trabalhos exercidos. Além de revelar suas condições de saúde, levantando 

as principais instituições que recorrem e os principais agravos manifestados. 

 

3.1 Perfil dos idosos participantes das Unidades Básicas de Saúde da zona sul 

de Manaus. 

 

 

 O presente tópico analisa o perfil dos idosos usuários das Unidades Básicas de Saúde 

da zona sul de Manaus. Nele, serão abordados elementos como faixa etária, grau de 

escolaridade, índice de co-residência, naturalidade, percepção sobre envelhecimento e outros 

sempre destacando as diferenças por gênero.  

Valendo ressaltar que o envelhecimento é um processo complexo, constituído de 

inúmeras dimensões que precisam ser analisadas para que haja uma compreensão de sua 

totalidade. Ou conforme as palavras de Teixeira (2008, p. 22): “(...) paralelamente à evolução 

cronológica e ao declínio biológico, coexistem fenômenos de natureza biopsíquica, social e 

econômica, importantes para configuração das diferentes formas de envelhecer”. Afinal, antes 

de destacar suas condições de saúde e os tipos de trabalho que desenvolveram no decorrer de 

suas vidas, importa saber quem são e como vivem os sujeitos desta pesquisa. 

Participaram dela 30 idosos, referentes às três UBS da zona sul (Vicente Pallotti, 

Japiim e Bianca de Carvalho), deste total 15 era constituído de homens e 15 de mulheres, 

sendo a grande maioria residente da zona sul desde a infância.  



  

Este trabalho teve apoio em Minayo (1994) que aponta que o processo teórico-

metodológico da pesquisa cientifica significa a busca por desvelar a realidade social, a fim de 

conhecê-la em sua dinâmica de permanente transformação e totalidade, expressando o 

caminho que deve ser percorrido para que seu objetivo seja alcançado. 

 

3.1.1 Índice de idosos na zona sul de Manaus 

  

 Na era da borracha e com a instalação da Zona Franca de Manaus, a cidade começou a 

receber migrantes de várias regiões do país, sobretudo do nordeste, em busca de melhores 

condições de vida e de trabalho. Desse modo, inúmeros bairros foram surgindo, e é na região 

sul que se localizam os primeiros bairros da capital amazonense, portanto, os mais antigos, 

razão pela qual concentra o maior número de idosos, como pode ser observado no quadro 

abaixo:  

     População por faixa etária, 1991 a 2000, de todas as zonas de Manaus 

Zona 65 anos ou mais, 1991 65 anos ou mais, 2000 

Zona Centro Oeste 2.882 4.466 

 Zona Centro Sul 3.066 4.983 

Zona Leste 2.923 7.067 

Zona Norte 1.544 5.314 

Zona Oeste 5.034 7.315 

Zona Rural 175 388 

Zona Sul 10.814 14.149 

MANAUS 26.439 43.682 

            Quadro 2 – Quantidade de idosos por zona em Manaus 

              FONTE: Atlas do desenvolvimento Humano em Manaus (IBGE, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Borracha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Franca_de_Manaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro


  

3.1.2 Faixa etária dos idosos 

 

Do total de idosos entrevistados, 66% têm entre 60-69 anos, 27% têm entre 70-79 anos 

e apenas 7% têm entre 80-85 anos. Vale destacar que a expectativa de vida média do 

brasileiro, tanto homens como mulheres, em 1940, era de 38,5 anos, atualmente é de 68,6 e 

estima-se que em 2025 alcançará 75,3 anos de idade.  

Dentre as mulheres entrevistadas 80% têm entre 60 à 69 anos, 13% têm entre 70 à 79 e 

apenas 7% têm entre 80 à 85 anos, a maioria, portanto, constitui-se de idosas jovens. Dos 

homens, 53% estão na faixa dos sessenta anos, 40% na faixa dos setenta e somente 7% na 

faixa de 80 anos, conforme quadro abaixo: 

 

Faixa de etária Geral Homens Mulheres 

Entre 60-69 66% 53% 80% 

Entre 70-79 27% 40% 40% 

Entre 80-85 7% 7% 7% 

    Quadro 3 – Faixa etária dos idosos 

     FONTE: Pesquisa de campo 

 

De acordo com o quadro, os idosos acima de 80 anos são minoria, entretanto, dados da 

PNAD (2005) apontam que este contingente é o que mais cresce, o que indica maiores 

investimentos nas políticas de saúde, por haver maior incidência de doenças crônicas nessa 

faixa etária. 

 

3.1.3Naturalidade 

 

 
De todos os idosos entrevistados 60% são de Manaus e 40% são de outras localidades, 

sendo 23% do interior do Amazonas e 17% de outros estados, conforme quadro a seguir. O 



  

maior índice de pessoas interioranas é de mulher sendo 27% contra 20% de homens. Já os 

idosos advindos de outros estados são unanimemente homens, sendo 33% deles. Deste total, 

50% são provenientes do Pará e os outros 50% provenientes do Ceará. 

Cumpre destacar um dado do IBGE (2000) que afirma que a zona sul de Manaus, por 

ser a mais antiga, possui o maior número de idosos, sendo que a maioria veio do interior do 

Amazonas e/ou de outras regiões do país. Os depoimentos revelam que 91% deles vieram 

para Manaus em busca de melhores condições de sobrevivência, ou seja, vieram atrás de 

emprego4, como é o caso de um idoso (71 anos, cearense): 

 
Vim para Manaus para trabalhar, prosperar, melhorar as coisas né... Consegui 

crédito e montei meu próprio negócio! 

 

Naturalidade Geral Homem Mulher 

Manaus 60% 47% 73% 

Interior do Amazonas 23% 20% 27% 

Outros Estados 17% 33% 0% 

                              Quadro 4 – Naturalidade dos idosos entrevistados 

                              FONTE: Pesquisa de campo 

 

   

3.1.4 Escolaridade 

 

 
Esta pesquisa revelou que os idosos participantes das UBSs da zona sul, possuem 

baixos índices educacionais, dado que é agravado quando se trata da questão de gênero. 

Apenas 20% dos idosos entrevistados concluíram o ensino médio, e apesar de nenhuma das 

idosas serem analfabetas, apenas 7% concluíram o ensino médio, diferentemente dos 33% de 

homens.  

                                                 
4 Esse dado será explorado no capítulo seguinte. 



  

Outro dado que comprova que os homens tiveram maior acesso à educação é quando 

se observa a distribuição das porcentagens. Enquanto os dados dos homens se distribuem 

entre ensino médio e fundamental, a maior porcentagem das mulheres se concentra na 

alfabetização funcional, 27 % para homens e 73% para mulheres, como observado no quadro: 

         

Níveis educacionais: Geral Homens Mulheres 

Ensino Médio completo 20% 33% 7% 

Ensino Médio Incompleto 6% 0% 13% 

Ensino Fundamental Completo 17% 27% 7% 

Alfabetizado funcional 50% 27% 73% 

Analfabeto 7% 13% 0% 

                          Quadro 5 – Índice de escolaridade dos idosos 

                                FONTE: Pesquisa de campo 

 

De acordo com o IBGE (2006), alfabetização funcional é definida operacionalmente 

como domínio de habilidades de leitura, escrita, cálculos e ciências, em correspondência a 

uma escolaridade mínima de quatro séries completas (antigo ensino primário). 

Segundo Peixoto (2004), o baixo nível educacional desses idosos é resultado da 

ausência de políticas de educação nacional nas três primeiras décadas do século XX, 

revelando que o acesso à educação lhes foi negado, ao longo da vida, reduzindo, então, a sua 

cidadania, apesar de a Constituição de 1946 ter estabelecido o ensino primário gratuito e 

obrigatório nas escolas públicas (PNAD, 2005). 

 Berzins (2003, p. 31) aponta que até o início da década de 1960, o acesso à educação 

era restrito às classes sociais mais altas e principalmente aos homens. Cabia às mulheres 

apenas desempenhar o papel de esposas, mães e donas-de-casa, por isso são raras aquelas que 



  

obtiveram diploma dez primeiro ciclo. Uma idosa (65 anos, atualmente costureira, parou de 

estudar na 5° série) mostra o seu pesar por não ter concluído os estudos: 

Fico triste por não ter terminado os estudos, mas como casei e tive filho cedo, não 

pude continuar. Não tinha tempo por que além de ter que cuidar dos meninos, 

precisava lavar e passar pra fora, para ajudar em casa. Fui deixando pra depois e 

nunca mais voltei... 

 

Na sociedade capitalista, a educação ainda é um dos principais meios de reduzir a má 

distribuição da riqueza. Explica-se, portanto, os baixos rendimentos dessa população, uma vez 

que existe ligação direta entre nível educacional e nível de renda, mas essa questão será 

tratada no capítulo a seguir. 

 

 

3.1.5 Acesso à moradia 

 

 

Um dado interessante entre os idosos entrevistados é que 83% deles são proprietários 

do imóvel em que residem. Poucos residem na casa de filhos (dado referente à categoria 

“outros” 7%), ao contrário, geralmente, os filhos é que retornam ou continuam na casa dos 

pais, como mostra o quadro 7:  

 

A casa em que mora é Geral 

Própria 83% 

Alugada 3% 

Cedida 7% 

Outros 7% 

                                         Quadro 6 – Índice de acesso à moradia dos idosos 

                                         Fonte: Pesquisa de campo 

                                                                                         

 



  

  Segundo Peixoto (2004, p. 66) esse fenômeno se explica por que esses idosos viveram 

num período econômico mais favorável à aquisição da casa própria, graças aos programas 

governamentais. Mas ela argumenta que na sociedade atual, houve uma queda sensível das 

taxas de aquisição de imóvel, uma vez que os programas nessa área possuem taxas de juros 

muito elevadas. Ela prevê ainda que os idosos futuramente serão majoritariamente locatários e 

contesta Antunes, afirmando que a coabitação entre gerações será maior. 

  O quadro mostra que do total de idosos, 7% tiveram suas casas cedidas por parentes e 

outros 7% por não terem condições, tanto financeira quanto de saúde, residem na casa de 

filhos ou com irmãos. O índice de locatários é ínfimo, apenas 3%. 

 

3.2 Trajetória de trabalho 

 

 A partir de uma diferenciação por gênero, foi possível a comparação entre as 

principais atividades realizadas pelos sujeitos desta pesquisa e também a visualização dos 

setores que trabalharam em cada década. 

 As idosas entrevistadas trabalharam preponderantemente com serviços domésticos 

remunerados, devido aos baixos índices educacionais e à criação que tiveram, onde eram 

preparadas para cuidar do lar e da família. Peixoto (2004, p.65) explica: 

Esta educação familiar que prepara os filhos para o trabalho e as filhas para a vida 

domestica é mais visível nas camadas populares, onde as mulheres resistem menos 

às pressões familiares e às dificuldades escolares, deixando de lado seus projetos 

profissionais. 

 

  

Muitas delas exerciam essas atividades domésticas desde a infância, entretanto 

afirmam que quando casaram seus maridos às proibiam de trabalhar fora, por isso, pararam de 

trabalhar durante algum tempo. Todavia, precisavam ter renda para ajudar no custeio do lar, 



  

passaram então, a trabalhar dentro de suas próprias casas, com lavagem de roupa, costura, 

comércio. 

 Na década de 1960, assim se configurou a situação de trabalho das idosas 

entrevistadas: seis delas trabalharam com serviços domésticos (lavagem de roupa, serviços 

gerais, empregadas domésticas), três trabalharam na indústria (operárias), sendo duas na 

Fábrica de Castanha e uma na Magistral, três trabalharam no setor de serviços (Auxiliar de 

enfermagem, cabeleireira, telegrafia), uma era comerciante e duas não trabalharam. 

Nos anos de 1970, os setores se configuraram de outra forma, dez mulheres passaram 

a exercer trabalhos domésticos, duas continuaram trabalhando no setor de serviços, duas 

sendo operárias na indústria e uma permaneceu como comerciante autônoma.  

Na década de 1980, nove exerciam serviços domésticos, uma trabalhou na indústria, 

duas trabalharam no setor de serviços, uma era comerciante e duas pararam de trabalhar. As 

que pararam de trabalhar afirmam que com a idade avançada tornou-se mais difícil conseguir 

emprego. 

 Nos meados de 1990, duas continuaram trabalhando no setor de serviços, uma era 

comerciante, aumentou novamente para dez o número das que exerciam trabalhos domésticos, 

e duas permaneceram sem exercer nenhuma atividade remunerada.  

 Apesar de as atividades domésticas não serem muito valorizadas, segundo as idosas, e 

nem mesmo consideradas trabalho, por não estarem submetidas às responsabilidades inerentes 

a um emprego formal, a contribuição econômica para suas famílias foi inegável. Todavia, a 

realização deste tipo de atividade impede o acesso à aposentadoria. 

 O quadro a seguir demonstrará por década quais as atividades as idosas desta pesquisa 

executaram no decorrer de suas vidas enquanto trabalhadoras. 

 

 



  

Trajetória de trabalho 

   Mulheres 

Década Atividades realizadas Quantidade 

Década de 60 

Lavagem de roupa 1 

Fábrica de castanha 2 

Serviços gerais 1 

Cabeleireira 1 

Empregada doméstica 4 

Telegrafia 1 

Aux. de enfermagem 1 

Comerciante 1 

Operária 1 

Não trabalhava 2 

Total 15 

Década de 70 

Lavagem de roupa 3 

Fábrica de castanha 2 

Serviços gerais 2 

Empregada doméstica 4 

Telegrafia 1 

Aux. de enfermagem 1 

Costureira 1 

Comerciante 1 

Total 15 

Década de 80 

Lavagem de roupa 2 

Fábrica de Juta 1 

Serviços gerais 2 

Empregada doméstica 3 

Telegrafia 1 

Aux. de enfermagem 1 

Costureira 2 

Comerciante 1 

Não trabalhava 2 

Total 15 

Década de 90 

Serviços gerais 2 

Empregada doméstica 2 

Telegrafia 1 

Aux. de enfermagem 1 

Costureira 5 

Trabalhos manuais 1 

Comerciante 1 

Não trabalhava 2 

Total 15 

                                Quadro 7 – Principais atividades desenvolvidas pelas idosas em cada década. 

                                    FONTE: Pesquisa de campo 

 



  

 Os setores em que os homens desta pesquisa trabalharam foram mais variados que o 

das mulheres. De acordo com os depoimentos dos idosos, eles trabalharam no comércio, na 

indústria, no setor de serviços, agrícola, serviço militar e o mais interessante no serviço 

público. 

  

Principais atividades desenvolvidas em cada setor: 

 Comércio (Bemol, Fogás, Lobrás etc.): serviços administrativos e vendas. 

 Indústria (Papaguara, Coca-Cola, etc.): operariado, motorista, pintor e serviços 

administrativos. 

 Serviços (Empresa de terraplanagem, de barragem, dentre outras): serviços 

administrativos, serviços gerais, construção (pedreiro). 

 Agrícola : plantio. 

 Autônomo: pedreiro, serralheiro, carpinteiro, comerciante. 

 Serviço Público: radioperador e motorista. 

 

 O quadro a seguir mostra que o setor que mais retraiu nas últimas décadas foi o 

agrícola. Essa retração, dentre outros motivos, está ligada ao fato que muitos idosos que 

trabalhavam nele quando jovens, vieram do interior do Amazonas e de outros estados para 

Manaus em busca de emprego no setor industrial da Zona Franca. Todavia, com os reflexos 

da reestruturação produtiva no estado, ampliaram-se os critérios seletivos de mão-de-obra 

fazendo com que eles aceitassem qualquer tipo de labor. Daí o crescimento do setor de 

serviços e a submissão a todo tipo de trabalho precário. 

 Antunes (2008, p. 105) prepondera que é obsoleto tratar de modo independente os três 

setores tradicionais da economia (indústria, agricultura e serviços), devido à grande ligação 

entre essas atividades, pois todas estão conectadas e relacionadas à lógica do capital. 

 O quadro adiante possibilitará visualizar quais as principais funções executadas por 

esses idosos em cada década. 



  

Trajetória de trabalho 

Homens 

Década Atividades realizadas Quantidade 

Década de 60 

Agricultor 4 

Pedreiro 2 

Serviços 

administrativos 5 

Pintor 1 

Motorista 1 

Comerciante 1 

Vendedor 1 

Total 15 

Década de 70 

Agricultor 3 

Pedreiro 2 

Serviços 

administrativos 2 

Serviços gerais 1 

Motorista 1 

Comerciante 2 

Vendedor 2 

Serviço Militar 1 

Operário 1 

Total 15 

Década de 80 

Agricultor 2 

Pedreiro 2 

Serviços 

administrativos 1 

Motorista 3 

Comerciante 1 

Serralheiro/ 

carpinteiro 3 

Radioperador 1 

Operário (servidor 

público) 1 

Vendedor 1 

Total 15 

Década de 90 

Agricultor 1 

Pedreiro 2 

Serviços 

administrativos 1 

Motorista 3 

Comerciante 2 

Serralheiro/ 

carpinteiro 2 

Radioperador (serv. 

Público) 1 

Operário 2 

Vendedor 1 

Total 15 

                                   Quadro 8 – Principais atividades desenvolvidas pelos idosos em cada década. 

                                       Fonte: Pesquisa de campo 



  

Assim se configura a situação econômica das entrevistadas na década de 2000, mais 

especificamente em 2009: oito não trabalham mais e sete continuam trabalhando. Quanto à 

situação previdenciária, seis são pensionistas, apenas duas são aposentadas, uma é 

beneficiária (BPC) e seis não tem nenhum benefício.  

No caso destas mulheres pensionistas, o são porque seus esposos foram trabalhadores 

formais e deixaram a pensão para elas quando sofreram óbito. Quase a metade como são 

idosas jovens (entre 60 e 70) continuam trabalhando, como mostra o quadro 3: 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Quadro 9 – Principais atividades e sua situação econômica das idosas em 2009  

              FONTE: Pesquisa de campo 

       

 O quadro abaixo aponta a situação econômica atual em que os idosos se encontram: 

sete continuam trabalhando, e destes, apenas um ainda não se aposentou por ainda estar 

inserido no mercado formal, e oito não trabalham mais. A situação previdenciária é a 

seguinte: doze são aposentados, um é beneficiário, um ainda não se aposentou e um idoso não 

possui nenhum beneficio, vivendo apenas da renda de seu comercio. 

   

 

 

Trajetória de trabalho 

Mulheres 

Década  Atividades Quantidade Situação Quantidade 

Década de 2000 

Não trabalham mais 8 

Aposentada 1 

Pensionista 5 

Não possui benefício 2 

Venda de doce 1 Não possui benefício 1 

Costura 4 
Pensionista 1 

Não possui benefício 3 

Trabalhos manuais 2 
Aposentada 1 

Beneficiária 1 

Total 15 Total 15 



  

Trajetória de trabalho 

Homens 

Década  Atividades Quantidade Situação Quantidade 

Década de 2000 

Não trabalham mais 8 Aposentado 8 

Serralheria 2 Aposentado 2 

Motorista 1 Aposentado 
1 

Pedreiro 1 Beneficiário 
1 

Radiooperador 1 Ainda não aposentou 
1 

Comerciante 1 Não possui benefício 1 

Açougueiro 1 Aposentado 1 

Total 15 Total 15 

     Quadro  10 – Principais atividades e sua situação econômica dos idosos em de 2009 

     Fonte: Pesquisa de campo 

 

 

 Essa pesquisa revelou que quase a metade dos idosos ainda exerce alguma atividade 

remunerada. Segundo Peixoto (2004), diferentes situações determinam o retorno dos idosos 

ao mercado de trabalho, dentre eles: nível de escolaridade, trajetória de trabalho, condições de 

saúde e valor da aposentadoria. As principais motivações que os levam voltar ao trabalho são: 

manter um padrão financeiro estável e evitar o ócio. Assim, ao mesmo tempo em que eles 

mantêm a renda, continuar trabalhando tem função de propiciar uma socialização. 

 A referida autora aponta que uma das razões para o regresso dos aposentados, é 

também a existência de um sistema de previdência social precário e incapaz de satisfazer suas 

necessidades, haja vista que o valor das aposentadorias é indexado por uma taxa de reposição 

abaixo da inflação. Para ela, o alto índice de idosos que recebem beneficio reduzido é 

resultado dos baixos níveis educacionais desta população, uma vez que existe ligação direta 

entre nível escolar e nível de rendimento.  

 Cumpre assinalar que eles voltam a trabalhar em condições mais precárias, uma vez 

que os que trabalhavam no setor formal dificilmente nele permanecem. De acordo com 

Teixeira (2008, p. 141), considerando os critérios de seletividade, onde existe força de 



  

trabalho disponível em abundância, os idosos passam a exercer trabalhos de auto-subsistência, 

por conta própria ou de forma precarizada, no mercado informal, como mostra o quadro 

acima.   

 Dentre os idosos que não trabalham mais, tanto homens quanto mulheres, apenas um 

afirmou que não tem mais vontade de trabalhar, o restante declarou que gostaria, mas não o 

fazem por não possuírem mais saúde e por que a empregabilidade de idosos é difícil. Vale 

destacar que o idoso que não sente mais vontade de trabalhar recebe cinco salários mínimos 

de aposentadoria. 

 Teixeira (2008, p. 73) afirma que o tempo dedicado ao trabalho teve primazia sobre os 

demais tempos de vida do trabalhador. Isto é, o trabalho consumiu a maior parte do tempo de 

vida desses idosos, e no momento em que deveriam descansar e desenvolver novos projetos 

de vida são obrigados a retornar ao trabalho devido às condições de degradantes a que são 

submetidos. Portanto, o que faz do envelhecimento do trabalhador uma expressão da questão 

social é justamente essa condição de vulnerabilidade. 

 

3.2.1 Mercado em que trabalharam 

 

O gráfico abaixo revela que 56% dos idosos desta pesquisa trabalharam no mercado 

formal e 44% trabalharam no mercado informal. Este percentual se agrava quando observado 

a diferença entre homens e mulheres, onde 26% e 60% respectivamente não tiveram acesso ao 

trabalho formal. 
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                                Gráfico 1 – Mercado em que os idosos trabalharam 

                                FONTE: Pesquisa de campo 



  

  Apenas 40% das mulheres tiveram acesso ao mercado formal diferente da maioria dos 

homens 73%. Os depoimentos das idosas revelaram que algumas tiveram poucos anos de 

contribuição para previdência, outras trabalharam preponderantemente no mercado informal.  

O trabalho formal foi mais marcante para os homens, pois estes tiveram maior índice 

de escolaridade, quanto maior o nível educacional maiores as possibilidades de participação 

no mercado formal de trabalho. 

 Antunes (2008, p. 106) declara que o índice de trabalho informal nas últimas décadas 

tem crescido resultante da nova morfologia do trabalho. Desse modo, os trabalhadores deste 

mercado encontram-se desprovidos de todo e qualquer tipo de direito trabalhista, 

impossibilitando assim, o acesso ao sistema de proteção social e o direito à aposentadoria. 

 

3.2.2 O que os idosos pensam sobre os trabalhos exercidos ao longo de sua 

trajetória 

 

a) Gostaram dos trabalhos exercidos? 

 

Quando indagados se gostaram ou não dos trabalhos exercidos, 73% dos idosos 

responderam que sim e 27% respondeu que não como pode ser visto no gráfico a seguir: 
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                 Gráfico 2 – Índice de aprovação dos trabalhos exercidos 

                 FONTE: Pesquisa de campo 

 

Duas razões foram preponderantes que os fizeram gostar dos trabalhos exercidos: 

Autonomia financeira, principalmente para as mulheres que dependiam exclusivamente dos 



  

maridos; e Relações sociais, pois, como eles mesmos citaram, fizeram muitos amigos no local 

de trabalho. 

O trabalho, como assinala Teixeira (2008, p. 58), é um fator determinante para 

sociabilidade humana, haja vista que, a partir da produção de bens materiais, são produzidas e 

reproduzidas as relações entre os indivíduos. 

Os principais motivos que levaram alguns idosos a não gostarem dos trabalhos 

executados foram os baixos salários, a exploração e por não terem podido escolher a área de 

atuação.  

 

b) O que significa trabalho para esses idosos? 

 

 De acordo com os depoimentos, o trabalho foi algo central na vida destes idosos. Foi 

instigante a resposta de muitas idosas quando afirmaram que começaram a viver de fato 

depois que começaram a trabalhar. Nos depoimentos dos homens, o momento mais sentido 

foi o afastamento do trabalho, ou pela aposentadoria ou devido ao aparecimento de doenças.  

 Teixeira (2008, p. 66) assinala muito bem o significado do trabalho para esses idosos 

quando afirma que: 

Nessas circunstâncias, estar fora do trabalho é estar fora da vida, excluído das 

condições de reprodução social e, no caso do envelhecimento do trabalhador, do 

mundo público, das relações sociais, condição que implica desvalorização social por 

não contribuir para a riqueza social e para reprodução biológica e social.   

 

 Os idosos desta pesquisa referiram-se ao trabalho como algo que dá sentido à vida, 

que se faz para ocupar a mente e para ter renda. O significado do trabalho apareceu sob dois 

pontos de vista: o trabalho enquanto possibilitador de independência financeira e o que faz do 

homem um ser útil para sociedade.  

 

 



  

3.2.3 Os idosos tiveram qualificação profissional?  

 

 Os dados desta pesquisa revelam que de todos os idosos entrevistados apenas 23% 

possuem algum tipo de qualificação, sendo apenas 13% mulheres e 33% homens, como pode 

ser observado no gráfico abaixo: 
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                                 Gráfico 3 – Índice de qualificação profissional dos idosos 

                                  FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

Os principais cursos de qualificação foram: 

 

 Corte/ costura 

 Auxiliar de enfermagem 

 Soldador 

 Contabilidade 

 Radioperador 

 Técnico de hidráulica 

 

 

De acordo com Teixeira (2008. p. 66-67), estes idosos mesmo aptos para o trabalho, 

estão sem condições de “empregabilidade” dada à falta de qualificação, haja vista que as 

necessidades auto-expansivas do capital produzem constantemente mecanismos para reduzir a 

demanda por trabalho vivo, ampliando os mecanismos seletivos em relação à força de 

trabalho, excluído assim, os que se mantiverem sem condições de uso pelo capital. 

 Esse dado explica a inserção dos idosos em atividades pouco remuneradas, 

principalmente as mulheres. Afinal, quanto menor a qualificação, maior a probabilidade de 

“exclusão” do mercado formal de trabalho, bem como do acesso aos melhores salários. 



  

3.2.4 Acesso à aposentadoria 

 
 Peixoto (2004, p. 57) destaca que apenas 58% das pessoas em idade de aposentar-se 

gozam plenamente desse privilégio. Poucos idosos têm acesso aos direitos previdenciários, 

pois, este sistema exclui os brasileiros que vivem do trabalho informal.  

Dados da PNAD (2005) revelam que mais da metade dos trabalhadores brasileiros, por 

estarem inseridos no mercado informal de trabalho, não contribuem para previdência social, 

desse modo, não terão direito à aposentadoria.  

Do total de idosos entrevistados apenas 47% tiveram acesso à aposentadoria, dado que 

contrasta com a proporção de idosos aposentados em nível nacional, 65,3% (IBGE, 2006). 

Somente 7% recebem BPC e o índice de pensionistas é de 20%, constituído apenas por 

mulheres, pois, nenhum dos homens entrevistados encontra-se nessa condição, conforme 

quadro abaixo: 

Situação econômica:  Geral Homens Mulheres 

Aposentado (a) 47% 80% 13% 

Pensionista 20% 0% 40% 

Beneficiário (a) 6% 7% 7% 

Sem renda (a) 10% 0% 20% 

                                Quadro 11 – Índice de idosos que tiveram acesso à aposentadoria 

                                    FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

Segundo Simões (2008, p. 164), pensão é um beneficio pago aos dependentes do 

segurado a partir da data de seu falecimento. A taxa de homens pensionistas no Brasil é de 

3,2% contra 33,33% de mulheres (IBGE, 2006), portanto menor, haja vista que é expectativa 

de vida das mulheres é maior que dos homens. 

 A pesquisa mostrou que as idosas que não possuem renda são as que não dispõem de 

saúde para permanecer trabalhando e as que estão fora dos critérios de aposentadoria, por ter 



  

trabalhado no setor informal ou por não ter alcançado o tempo mínimo de contribuição, assim, 

para se manter recebem ajuda de familiares, como se pode observar nos depoimentos abaixo: 

 

Já trabalhei com muita coisa..., mas nem sempre foi de carteira assinada. De carteira 

mesmo, tenho só oito anos, por isso não me aposentei! Meu atual marido é que me 

sustenta, mas, alguns filhos também ajudam!           (Idosa, 60 anos) 

 

 

Sempre trabalhei em casa de família...nem carteira de trabalho eu tenho! Moro na 

casa de uma irmã, pois, tenho diabete, osteoporose e reumatismo, não posso mais 

fazer trabalho pesado.    (Idosa, 60 anos) 

 

 

  Apenas 13% das mulheres entrevistadas se aposentaram. Este índice deve-se ao grande 

número de idosas que trabalharam no setor informal. É interessante a situação de dependência 

das idosas acima, pois, ambas estão fora do critério de aposentadoria e não têm idade para 

requerer o BPC, além da impossibilidade de trabalhar por motivos de doença. Inúmeros 

idosos no Brasil e até mesmo no Amazonas encontram-se na mesma situação.  

O direito a aposentadoria decorre da desigual apropriação da riqueza, isto é, é uma 

resposta à problemática do envelhecimento do trabalhador. Entretanto, a demanda por este 

beneficio é maior que a oferta, portanto, os sobrantes recaem sobre a assistência social. Pois, 

segundo Sposati (1989) apud Teixeira (2008, p. 159) esta é quase o campo do “não direito”, 

posto que sua demanda seria a dos “menos cidadãos”.  

Tal realidade anuncia os desafios societários engendrados pelo fortalecimento do 

modelo econômico vigente, que propõe o corte dos gastos sociais, aumento do desemprego, 

principalmente entre os idosos, desregulamentação de direitos sociais, e trabalhistas, entre 

eles, os garantidos na Seguridade Social, exacerbando as desigualdades sociais no país e no 

estado. 

 

 



  

3.2.5 Renda dos idosos 

 

O perfil dos idosos desta pesquisa reflete que possuem baixa renda, se observado que a 

disposição geral dos salários se concentra no salário mínimo 37% contra 3% dos que recebem 

mais de oito salários. Do total, 14% recebem dois salários, 23% recebe três salários, apenas 

7% recebe quatro salários e 3% recebe cinco salários.  

Os homens estão em situação privilegiada se comparado às mulheres, pois, entre eles 

existem os que recebem mais de cinco salários, enquanto existem mulheres que não possuem 

renda ou recebem menos de um salário mínimo, conforme quadro a seguir: 

 

Renda Geral Homens Mulheres 

Um salário mínimo 37% 47% 27% 

2 salários mínimos 14% 0% 26% 

3 salários mínimos 23% 33% 13% 

4 salários mínimos 7% 7% 7% 

5 salários mínimos 3% 7% 0% 

Mais de 8 salários  3% 6% 0% 

Menos de 1 salário 3% 0% 7% 

Sem renda 10% 0% 20% 

                                     Quadro 12 – Renda dos idosos 

                                     FONTE: Pesquisa de campo 

 

 De acordo com Peixoto (2004, p. 67) a renda das mulheres é mais baixa, pois as 

atividades que desempenharam são menos remuneradas que as dos homens. Muitas delas 

apenas recebem pensão do marido, como é o caso daquelas que trabalharam no setor informal.   

 Faleiros (2007, p. 156) ao analisar uma pesquisa realizada pelo SESC (Serviço Social 

do Comércio) e pela Fundação Perseu Abramo (FPA), cujo titulo é “Idosos no Brasil – 



  

Vivências, desafios e expectativas na terceira idade”, afirma que a situação em que os idosos 

têm vivido está em consonância com a história social e econômica do país e com as condições 

estruturais de desigualdade da sociedade brasileira.  

As condições de vida destes idosos são resultados de suas vivências pessoais e da 

história da cidadania da sociedade em que vivem. Esta é a razão pela qual seus rendimentos 

são baixos, afinal, o Brasil é um país cuja desigualdade social - concentração de renda - existe 

desde seu descobrimento.   

 

3.2.6 Idosos como responsáveis pelo sustento familiar 

 

 Os dados desta pesquisa comprovam que 53% dos idosos são inteiramente 

responsáveis pelo sustento de suas famílias, 20% contribuem juntamente com familiares e 

apenas 27% dos familiares é que são os únicos responsáveis pela renda. Esses dados mostram 

a importância destes idosos para as famílias brasileiras, ratificando que eles não são ‘peso 

morto’ para sociedade, mas que contribuem bastante com a economia, mesmo com suas 

baixas pensões e aposentadorias, e até mesmo com seu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

                              Quadro 13 – Índice de idosos que são responsáveis pela renda domiciliar 

                              FONTE: Pesquisa de campo 

 

Responsável pela renda Geral Homens Mulheres 

Idoso (a) 53% 67% 40% 

Filhos 17% 13% 20% 

Cônjuge 10% 0% 20% 

Idoso (a) e filhos 13% 13% 13% 

Idoso (a) e cônjuge 7% 7% 7% 



  

Camarano (2002) apud Berzins (2003, p.30) afirma que as famílias brasileiras que 

possuem idosos estão em melhores condições econômicas do que as demais famílias. Vários 

idosos entrevistados assinalaram o quanto a sua família depende deles para se manter. 

O índice de coabitação familiar, apresentado nesta pesquisa, revela que a esfera 

privada da família é o principal lugar que os idosos desta pesquisa envelhecem. As 

porcentagens daqueles que moram sozinhos é de apenas 7% contra 80% daqueles que moram 

em grupo de pessoas, ou 13% que moram apenas com cônjuge, revelando, assim, um alto 

índice de co-residência. 

 Teixeira (2008, p. 142) aponta que apesar de muitos idosos ainda trabalharem muito, a 

renda proveniente do trabalho corresponde apenas a 29% da renda familiar, sendo a maior 

parte desta composta pela aposentadoria, que apesar de baixa, tem permitido aos idosos 

chefiarem suas famílias.  

Num período de crise como o atual, em que o Estado transfere ao próprio indivíduo 

portador de necessidades a responsabilidade de satisfazê-las, a solidariedade familiar surge 

como um escape para grande parte da população brasileira, pois, o apoio entre pais, filhos, 

netos e outros parentes, além da contribuição afetiva, representa um suporte financeiro. 

Em síntese, essa é a situação dos trabalhadores que envelheceram na periferia do 

sistema: grande parte trabalhou a vida toda no mercado informal, por isso não tiveram direito 

de aposentar-se, e mesmo os que tiveram acesso a esse direito são obrigados a reingressarem 

no mercado de trabalho, ainda que de forma precarizada, para a própria reprodução e para 

chefiarem suas famílias, haja vista que seus rendimentos são muito baixos. Assim, o retrato da 

velhice do trabalhador pobre está longe da tão propagada “idade do lazer” ou “terceira idade” 

(TEIXEIRA, 2008, p. 142). 

 

 

 



  

3.2.7 Percepção dos idosos sobre o envelhecimento 

 
 As percepções que os depoentes têm sobre o envelhecimento indicaram três aspectos: 

primeiro que alguns o vêem como um fator positivo, outros como um fator negativo, há ainda, 

os que não se consideram velhos, como é possível observar nos depoimentos abaixo: 

 

Percepções positivas: 

 
Sinceramente, sou feliz sendo velho. Não preciso mais trabalhar, não pago ônibus, 

tenho um monte de direitos e ainda tenho força pra brincar, dançar. Às vezes dói 

aqui, dói acolá... mas é uma fase boa sim!”   (Idoso, 67 anos) 

 

Eu prefiro agora, quando era mais moça tinha que cuidar dos filhos, da casa... 

Agora, não, já estão todos criados. Hoje posso sair, viajar, me sinto livre agora!.      

(Idosa, 64 anos) 

 

Percepções negativas: 

 

Ser velha é ruim porque não posso mais trabalhar... vivo doente. A aposentadoria 

mal dá pra pagar os remédios né?! Quando a gente é jovem tem força, é sadio...     

(Idosa, 65 anos) 

 

Tenho que me conformar né?! Sinto falta de trabalhar, mas não tenho mais saúde pra 

isso! Não estou feliz não! Aparece muita coisa ruim, tudo dói!          (Idoso, 73 anos) 

 

Não gosto de ser velha não! As pessoas não respeitam. Me sinto constrangida com 

essa idade, com essa aparência...    (Idosa, 67 anos) 

 

Percepções dos que não se sentem “velhos”: 

 

Não me sinto idoso, ainda sou ativo...   (Idoso, 71 anos) 

 

Não me sinto velha. Velho é o mundo. Tenho espírito jovem, danço, brinco, faço o 

que quero. A diferença é que agora tenho mais experiência que antes.                

(Idosa, 67 anos) 



  

É possível notar através dos depoimentos, quando foram indagados sobre o que é 

envelhecer e como se sentem nessa fase, muitos responderam que essa é a melhor fase da 

vida, pois têm a liberdade que antes não tinham, se divertem mais que antes e conquistaram 

inúmeros direitos.  

Outros afirmam não se sentir “velho”, pois ainda têm força e capacidade funcional 

para viver de forma independente, apesar do aparecimento de doenças. No entanto, alguns 

afirmam que ser idoso não é bom, pois vivem doentes, por isso, sentem falta da juventude, de 

quando podiam trabalhar, outros ainda, mencionam a existência de atitudes preconceituosas, 

na qual a velhice é apontada como algo “feio”, como um problema para a sociedade. 

 Assim, para os idosos entrevistados, os principais fatores encontrados que fazem do 

envelhecimento algo positivo são os direitos conquistados e a liberdade adquirida - muitas 

idosas relataram que tinham maridos muito ciumentos, que as proibiam de trabalhar fora, de 

ter amigos, e agora viúvas podem sair, se divertir. 

 É interessante observar que os entrevistados que não se consideram “velhos” são os 

que ainda trabalham ou participam de grupos de convivência. Para eles, a identidade de velho 

foi inteiramente rejeitada, mesmo com a incidência de doenças. Estes afirmam ter “espírito 

jovem” e possuir muitas coisas ainda a realizar.  

 As considerações feitas pelos idosos que vêem o envelhecimento como um fator 

negativo estão intrinsecamente relacionadas às doenças crônicas, à incapacidade para o 

trabalho e às mudanças na aparência, como: cabelo branco, pele enrugada etc. 

 Essas percepções sobre o envelhecimento ratificam que ele é processo comum aos 

indivíduos, mas seus significados variam de acordo com a vivencia de cada um. Como 

afirmado anteriormente por Rocha (1998), o envelhecimento é natural, universal, mas é 

também cultural e social. 



  

 De acordo com os entrevistados, o envelhecimento possui aspectos positivos e 

negativos. De fato, o envelhecimento acarreta diversas mudanças, sejam nas relações sociais, 

no corpo, na mente, no modo de viver. Junto a estas mudanças têm também os direitos 

alcançados, que precisam ser reconhecidos e viabilizados, pois, como observado nesta 

pesquisa, as pessoas idosas possuem demandas bastante específicas que necessitam ser 

sanadas, como por exemplo, o acesso à educação. 

Os idosos são sujeitos de direitos que já contribuíram com a sociedade. Cabe, agora, 

que a sociedade e o Estado assumam a responsabilidade, deferida por lei, de minimizar as 

desigualdades por eles vividas e criem condições de um envelhecimento digno, ativo e 

saudável. Desse modo, cumprir a meta da gerontologia não será difícil: viver jovem por mais 

tempo possível! 

 

 

3. 3 Condições de saúde dos idosos 
 

 

 Viu-se anteriormente que saúde não é apenas a ausência de doença, mas um completo 

estado de bem estar biopsicossocial. De acordo com o art. 3° do SUS, a saúde tem como 

fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 

bens e serviços essenciais, sendo que os níveis de saúde da população expressam a 

organização social e econômica do país. 

 Esta pesquisa demostrou o perfil economico e social dos idosos, consequentemente o 

dificil acesso à qualidade de vida, uma vez que possuem baixos índices educacionais e baixa 

renda, o que dificulta o acesso ao trabalho digno, à alimentação balanceada, aos bens e 

serviços essenciais. 



  

 Cabe neste tópico, analisar suas condições de saúde, levando em consideração o modo 

como cuidaram dela desde a juventude, pois, parte-se do pressuposto que o aparecimento de 

doenças está relacionado ao “estilo de vida”.  

 

3.3.1 Como cuidavam da saúde quando eram jovens? 

 

a) Que tipo de doenças apresentaram na juventude? 

 

Os idosos em sua grande maioria relataram que na juventude eram extremamente 

saudáveis. Dentre os idosos que participaram desta pesquisa, 60% afirmaram que não tiveram 

nenhuma enfermidade, os outros 40% afirmaram ter tido sarampo, catapora, gripe. 

 

b) Buscavam os serviços médicos quando eram jovens? 

 

 Apenas 17% dos idosos buscavam serviços médicos na juventude. Sendo que do total 

de mulheres apenas 7% buscavam os serviços de saúde contra 27% dos homens. Dos 83% que 

afirmaram não ter utilizado os serviços médicos quando jovens 60% não o fizeram, pois, se 

consideravam saudáveis, 13% não buscavam estes serviços, pois, tomavam remédios caseiros 

para cuidar da saúde e 27% não buscavam, pois, o acesso a estes serviços era mais difícil, 

uma vez que se restringia à população contribuinte. 

 Os homens, portanto, cuidaram mais de suas saúdes que as mulheres, e quando 

perguntados os motivos 20 % deles responderam que as empresas em que trabalharam é que 

exigiam exames periódicos, comprovando assim, o interesse em manter uma mão-de-obra 

saudável. 



  

 Os idosos entrevistados relatam que nada faziam para prevenir doenças. Alguns 

afirmam que o fato de terem realizado trabalhos pesados, impediu o aparecimento de 

enfermidades, uma vez que a pratica de exercícios corporais era constante.  

 

c) Quais as principais instituições de saúde que recorriam antigamente? 

Como a grande maioria não utilizava os serviços de saúde, poucos souberam relatar ou 

precisar as principais instituições que buscavam, entre elas apareceram: 

 

 Dr. Fajardo 

 Centro de saúde da Getulio Vargas 

 Centro de saúde próximo ao colégio Benjamim Constant 

 Getúlio Vargas 

 

3.3.2 Como cuidam da saúde atualmente? 

 

a)Que instituições de saúde mais procuram? 

Instituições  Geral Homens Mulheres 

Casinha de saúde 7% 0% 13% 

UBS 70% 80% 60% 

SPA 20% 0% 40% 

Policlínica 17% 13% 20% 

Hospital 23% 33% 27% 

                               Quadro 14- Principais instituições de saúde que os idosos buscam 

                               FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

 Observa-se através do quadro acima, que 70% dos idosos entrevistados procuram 

majoritariamente a UBS, e o índice de idosos que procuram os Serviços de Pronto 

Atendimento (SPA) e hospitais são 20% e 23% respectivamente, dados que comprovam um 



  

relevante índice de idosos que utilizam os outros níveis de atenção do SUS. Ou seja, se a 

atenção básica incentivasse a educação em saúde, evitaria a concentração nos níveis mais 

onerosos do sistema, onde exames ambulatoriais e cirurgias de alto custo são realizados. 

De acordo com Veras (2003, p.12) a baixa resolutividade, os precários serviços 

ambulatoriais e os escassos serviços domiciliares resultam num primeiro atendimento, já em 

estágio avançado, o que aumenta os custos e diminui as chances de um prognóstico favorável. 

Vale assinalar que os principais serviços que idosos usuários das UBS procuram são 

consultas, encaminhamentos (para outros níveis, como por exemplo, para as Policlínicas) e 

remédios, centralizando no atendimento no clínico geral e no enfermeiro, haja vista que os 

serviços oferecidos nas UBS restringem-se a esses atendimentos básicos e rotineiros não 

existindo um trabalho objetivando a promoção e prevenção, como prescreve a Política de 

Atenção Básica. 

 

 

b)Quais os principais agravos que manifestam? 

 

Agravos Geral Homens Mulheres 

Hipertensão 63% 67% 60% 

Diabete 33% 40% 27% 

Reumatismo 17% 20% 13% 

Artrite 20% 7% 33% 

Colesterol alto 17% 7% 27% 

Osteoporose 20% 7% 33% 

Gastrite 7% 0% 13% 

Triglicerídeos 3% 0% 7% 

Outros problemas cardíacos  17% 10% 7% 

Nenhuma doença  10% 13% 7% 

                   Quadro 15 - Principais agravos que os idosos manifestam 

                   FONTE: Pesquisa de campo 



  

 

As doenças crônico-degenerativas representam grande parte da demanda trazida pelos 

idosos aos serviços de saúde. As doenças cardiovasculares são prioridades na atenção prestada 

devido à morbimortalidade na população. Mas, as doenças reumáticas, a diabete, e a 

osteoporose também são um dos principais agravos manifestados pelos idosos participantes 

da pesquisa. Cabe ressaltar, entretanto, que os problemas de gastrite, colesterol alto e 

triglicerídeos também são problemas bastante freqüente entre esses idosos. Observa-se no 

quadro acima, que as mulheres são as maiores portadoras de doenças crônicas. Entretanto, as 

doenças cardíacas e a diabete apareceram mais nos homens. 

Schraiber (2000) aponta que os principais fatores de risco envolvidos no aparecimento 

de doenças crônicas estão relacionados com o “estilo de vida” das populações urbanas 

(tabagismo, obesidade, estresse, etc.). Por isso, no intuito de evitar a morte precoce, estudos 

epidemiológicos têm ressaltado a importância do cuidado com esses fatores.  

A hipertensão arterial5, por  exemplo, é uma das doenças com maior prevalência no 

mundo moderno e é caracterizada pelo aumento da pressão arterial, medida com 

esfigmomanômetro ("aparelho de pressão"), tendo como fator de risco a hereditariedade, a 

obesidade, o sedentarismo, o alcoolismo, o estresse e outras. A sua incidência aumenta com a 

idade. No Brasil, estima-se que um em cada cinco habitantes seja portador dessa patologia. 

O reumatismo6 é o termo usado para designar um grupo de doenças que afeta 

articulações, músculos e esqueleto, caracterizado por dor e restrição do movimento. Portanto, 

reumatismo não se refere a nenhuma doença específica e sim a um grupo de doenças com as 

características acima citadas.Compreende artrites, mialgias, neurites, gota e processos 

similiares. 

                                                 

5   Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre 
6   Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esfigmoman%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Articula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esqueleto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artrite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mialgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neurite


  

A Diabettes mellitus7 é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas pelo aumento 

de glicose no sangue, e resultam de deficiências na utilização da glicose existente no sangue 

como forma de energia. Trata-se de uma doença complexa, na qual coexiste um transtorno 

global do metabolismo dos carboidratos, lipidios e proteínas. É multifatorial pela existência 

de múltiplos fatores implicado em sua patogênese. 

 Segundo Veras (2003, p.13) a maioria das doenças crônicas, que acometem os idosos, 

têm na própria idade seu principal fator de risco. Este autor aponta que envelhecer sem 

nenhuma doença crônica é mais uma exceção do que regra. Mas, que a presença dessas 

doenças não impede os idosos de viverem de forma independente, desde que devidamente 

tratadas. Ou seja, o objetivo é melhorar a saúde e a qualidade de vida dos idosos, de maneira 

que tenham suas atividades menos afetadas por doenças crônicas. 

 Portanto, pode-se afirmar que os idosos desta pesquisa estão em razoáveis condições 

de saúde, apesar de a maioria apresentar doenças crônicas e estarem em situação economica 

desfavorável, haja vista que estão em pleno domínio de sua capacidade funcional. 

Nesse sentido, se saúde equivale a junção de determinantes fisicos, sociais e 

econômicos, e ela determina a organização social e econômica de um país, a situação do 

Brasil é lastimável. É necessário, portanto, a criação de alternativas viáveis para a reversão do 

atual quadro das políticas de  saúde no país, de modo que supere seu histórico padrão 

excludente e ineficaz, principalmente no que concerne à saúde do idoso.  

  

  

 

 

 

 

                                                 
7    Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre 



  

CONCLUSÃO 

 

 
 

Esta pesquisa mostrou que a década de 1970 foi o marco de mudanças ocorridas tanto 

no cenário nacional quanto no internacional. Nesse período, o capitalismo entrou e crise, o 

que provocou profundas alterações nas relações de trabalho mundiais; começaram também os 

embates para que as políticas de saúde do Brasil se tornassem universais, na tentativa de 

romper com o histórico padrão excludente; e a população envelhecida começava a tomar 

visibilidade. 

Os efeitos dessa crise capitalista foram devastadores para a classe que vive do 

trabalho. Pois, houve um aumento das taxas de desemprego, subemprego, terceirização, 

emprego informal, dentre outros. Desta forma, inúmeros direitos trabalhistas foram perdidos. 

Quanto às políticas de saúde, de fato, o SUS foi uma conquista. Entretanto, nas 

próprias leis reguladoras desse sistema existem expressivas lacunas que impedem sua total 

execução. E, para que esses desafios sejam superados, é necessário a disposição tanto dos 

governantes, quanto da sociedade civil. 

Traçar um panorama sobre essa conjuntura foi importante para melhor compreensão 

da realidade vivenciada pelos idosos nesse período. Pois, esta pesquisa teve como objetivo 

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

básicas de Saúde dos bairros da zona sul de Manaus. Uma vez que a compreensão do estado 

de saúde ultrapassa as condições oferecidas pelos dados subjetivos das doenças, que nas 

diversas situações são influenciadas por fatores sócio-econômicos relacionadas à educação, ao 

desemprego, à habitação, às condições ambientais e culturais de um povo, como processo 

sócio-histórico. Nesse sentido o trabalho e as condições de sobrevivência têm ligação direta 

com as condições de saúde que apresentam. 



  

 A crise capitalista e a reestruturação influenciaram mudanças na estrutura do emprego 

em Manaus. Houve um recrudescimento do setor agrícola e industrial, que passou a exigir 

maior qualificação profissional, e uma expansão do setor de serviços. 

Pôde-se observar o real cenário em que esses idosos se encontram, onde apareceram 

grandes diferenciais por gênero, principalmente no que se refere à educação, à renda, ao 

acesso à aposentadoria, ao trabalho formal e às condições de saúde. 

 Através da analise dos trabalhos que os idosos exerceram no decorrer de suas vidas, é 

possível afirmar que os homens estão em situação privilegiada se comparado às mulheres, 

uma vez que eles possuem o maior grau de escolaridade, consequentemente tiveram o maior 

acesso ao mercado formal, à maior renda, ao direito de aposentadoria, dentre outros. 

 Mais da metade dos idosos entrevistados retornou ao mercado de trabalho e diversos 

foram os fatores: a maioria é responsável pelo sustento familiar, a renda das aposentadorias é 

ínfima, sem contar que muitos, principalmente as mulheres, por terem trabalhado 

majoritariamente no setor informal, não tiveram acesso à aposentadoria, e o índice de co-

residência familiar é grande, onde os idosos são obrigados, devido à situação de 

vulnerabilidade encontrada, a receber e sustentar filhos e netos. 

 As principais funções executadas pelas idosas foram as atividades domésticas. 

Enquanto os homens trabalharam em diversos setores, como: na indústria, no comércio, na 

agricultura, inclusive no setor público.  

 Verificou-se que quando estes idosos eram jovens não utilizavam serviços de saúde e 

nada faziam para prevenir doenças ou para ter uma vida saudável. Daí a incidência de doenças 

crônicas na velhice, haja vista que decorrem do estilo de vida que a pessoa leva durante toda a 

sua trajetória. Outra situação positiva dos homens em relação às mulheres, diz respeito ao 

aparecimento de doenças crônicas, pois, estas, incidiram variadamente e em grande 

quantidade nas idosas. 



  

 Foi possível perceber que o trabalho representa um papel fundamental para os 

indivíduos, pois é ele que proporciona condições de sobrevivência e status. Deste modo, 

quando o trabalhador envelhece e perde seu valor para o capital, passa a enfrentar dificuldades 

em diversos aspectos, uma vez que trabalho engloba a valorização do indivíduo na sociedade 

e na família, pois, perde-se a renda e perde-se o senso de utilidade, de acordo com diversos 

depoimentos.   

 Nesse sentido, o trabalhador que envelhece é lançado ao ‘refugo’ e fica à margem de 

diversos estereótipos, principalmente porque a incidência de doenças crônicas é bastante 

freqüente entre os eles. Vale ressaltar que estes trabalham durante toda a vida e quando 

envelhecem não é o descanso que os espera, mas o trabalho ainda, haja vista que poucos têm 

acesso à aposentadoria, e mesmo os que conseguem se aposentar, estas por sua vez, são muito 

baixas, impulsionando o retorno ou a continuidade no mercado de trabalho.  

Em síntese, é imprescindível respeitar os idosos como ex-trabalhadores que são e 

pensar em condições dignas para eles, lembrando que, de algum modo, ajudaram a construir 

as riquezas desse país. Eles são sujeitos de direitos que já contribuíram com a sociedade. 

Cabe, agora, que a sociedade e o Estado assumam a responsabilidade, deferida por lei, de 

minimizar as desigualdades por eles vividas e criem condições de um envelhecimento digno, 

ativo e saudável. Desse modo, cumprir a meta da gerontologia não será difícil: viver jovem 

por mais tempo possível! 
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