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Este resumo expandido possui como tema central o debate entre o envelhecimento 

da classe trabalhadora e um dos mecanismos de proteção social a este segmento no Brasil, 

as Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa Idosa. O objetivo deste trabalho é 

perquirir o conteúdo ideopolítico presente nestes espaços de complexificação das relações 

entre Estado e sociedade, ao identificar os fundamentos que as permeiam. 

Beauvoir (1990), através da análise da literatura do século XIX, nos mostra que a 

atenção voltada aos efeitos da idade nas diversas categorias sociais até então, estava, em 

sua grande parte, direcionada aos velhos que pertenciam às classes dirigentes (nobres, 

proprietários de terras, burgueses, industriais). Para os velhos da classe trabalhadora a 

velhice representava uma realidade profundamente distinta daquela, e a sua condição de 

vida foi silenciada durante um longo período. Beauvoir (1990) lembra que nos campos e nas 

cidades, os trabalhadores morriam jovens, e os trabalhadores idosos foram muito pouco 

numerosos até o século XVIII. Segundo ela, os que sobreviviam  “[...] dependiam de uma 

família geralmente pobre demais para sustentá-los” (BEAUVOIR, 1990, p. 263). No século 

XIX, esse quadro passa por uma transição com o crescimento do número de velhos pobres 

que, mesmo sem possuir força de trabalho para vender, ainda no fim da vida eram vítimas 

da exploração. 

Apesar do aumento de velhos não representar expressivos rebatimentos à 

manutenção da ordem do capital, a velhice demandou atenção no campo da produção, pois, 

com o envelhecimento dos jovens trabalhadores e a improdutividade do trabalho, o 

fenômeno passou a comparecer de maneira explícita. As respostas dadas a tais mudanças, 

no entanto, ocorreram dentro dos limites da intervenção do capital sobre mecanismos de 

garantia da reprodução humana, pois deveriam garantir, sobretudo, a reprodução do 

sistema.  

Na transição do século XIX para o século XX foram empenhados inúmeros esforços 

para responder as demandas que surgiam a partir das alterações demográficas que vinham 
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ocorrendo em quase todo o mundo1. Os primeiros indícios ou medidas pautadas em uma 

proteção social à velhice reporta-nos aos programas de seguro social em países da Europa 

Ocidental, entre 1840 e 1914 (FLEURY, 1994). Esse modelo de proteção foi expandido, 

principalmente, no período de 1918 a 1960, a partir da lógica de seguro social que, com 

ideologia corporativa, adota o princípio da solidariedade entre os trabalhadores, sendo, 

portanto, um seguro meritocrático, configurado a partir da contribuição proveniente de um 

percentual do salário que legitima um status de direito a esses trabalhadores segurados. 

Segundo Fleury (1994), somente no período demarcado entre 1960 e 1975, em alguns 

países europeus, será inaugurada a modalidade que conhecemos como Seguridade Social, 

modelo pautado numa ideologia social-democrata que prevê a universalização da cobertura 

e ampliação dos níveis dos benefícios. 

No Brasil, a Seguridade Social só é prevista a partir da Constituição Federal de 1988, 

como resposta aos movimentos pela redemocratização e ampliação dos direitos sociais. 

Esse foi um tempo de efervescência das lutas sociais protagonizadas por sujeitos coletivos 

mobilizados e unidos em torno de interesses que colocavam em pauta a democratização do 

país: não só os jovens, mas, também, e de forma organizada, velhos trabalhadores se 

colocaram em campo numa longa batalha pela proteção social à velhice2. 

As lutas continuam, mas o cenário atual não favorável à integração do conteúdo 

dessas lutas à esfera de intervenção do Estado. A “contra-reforma” do Estado brasileiro no 

campo das políticas sociais revela a tentativa de inserção forçada, passiva  e periférica na 

dinâmica política-econômica internacional. Segundo Behring: “[...] esta opção implicou uma 

forte destruição dos avanços, mesmo que limitados, sobretudo se vistos pela ótica do 

trabalho, dos processos de modernização conservadora que marcaram a história do Brasil” 

(2008, p. 198).  

Essas alterações regressivas, sobretudo no mundo do trabalho, implicam, por outro 

lado, em tensionamentos entre interesses distintos. As conquistas da classe trabalhadora no 

acesso à direitos, ao planejamento, controle e avaliação de políticas sociais, representam 

uma possibilidade de resistência e contra-hegemonia ante a ofensiva neoliberal e 

neoconservadora. Também os mecanismos de participação e controle popular introduzidos 

na Constituição de 1988, como a exemplo das Conferências Nacionais dos Direitos da 

                                                 
1 Segundo Paiva (2012), o envelhecimento populacional só pode ser considerado um fenômeno 

mundial atualmente se, e somente se, subtrai-se desse mundo países como a Suzilândia e o Congo, 

que ainda não estão vivenciando esse processo. 

2 Para mais informações sobre as lutas pelo direito a velhice ver Haddad (1993), que trata sobre o 

Movimento de Aposentados e Pensionistas na década de 1980. 
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Pessoa Idosa, ficam sujeitos a esta correlação de forças em meio aos discursos neoliberais 

de redução de direitos e participação social. 

Sendo assim, propõe-se aqui o desvendamento, em um dos espaços de participação 

popular – as Conferências Nacionais de Direitos da Pessoa Idosa - , de quais os elementos 

políticos e ideológicos por trás das propostas e discussões realizadas nestes eventos, com 

base em uma pesquisa aprofundada sobre os fundamentos da proteção social no Brasil.  
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