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Resumo 

 

No Brasil atualmente a população idosa (acima de 60 anos) soma 15 milhões de pessoas com 

base no último Censo Demográfico (IBGE, 2010). O Estado e a sociedade precisam se 

preparar para lidar com o fenômeno do envelhecimento, por meio de programas de 

atendimento eficazes e políticas sociais específicas que atendam a população idosa. Se antes, 

socializados, preparados e exigidos, cultural e economicamente, para cumprir o seu destino de 

trabalhador, agora após o afastamento da ocupação laboral e com a realidade da 

aposentadoria, homens e mulheres idosos se veem desafiados a redimensionar as motivações 

pessoais às novas condições socialmente impostas: a aposentadoria e a velhice. O crescimento 

da população idosa (em nível mundial) desafia governos a apresentarem soluções para 

enfrentar esse fenômeno demográfico, porém, são poucos os projetos elaborados sobre como 

homens e mulheres reorganizam suas vidas pós-trabalho, os efeitos da aposentadoria e como 

ambos lidam com essas mudanças. O estudo se vincula ao projeto de pesquisa “Relações de 

gênero, trabalho e aposentadoria: um diálogo necessário sobre a família, o cotidiano, as 

relações sociais e as condições de vida na velhice” com apoio do CNPQ (2013-2014), na 

busca por conhecer as experiências e significados do trabalho, da aposentadoria e da velhice, 

numa perspectiva de gênero, através das percepções e implicações no cotidiano, na família, 

nas relações sociais e nas condições de vida, contribuindo para subsidiar a formulação de 

políticas públicas voltadas à população idosa. A pesquisa terá enfoque qualitativo e como 

referencial teórico-epistemológico o método dialético-crítico tendo como categorias analíticas 

a totalidade, a historicidade e a contradição. Os instrumentos e técnicas propostos são a 

entrevista semi-estruturada com uma amostra do tipo não-probabilista intencional de 150 

idosos de diferentes realidades socioeconômico e cultural. Os dados serão analisados com 
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base no método de análise de conteúdo segundo Gagneten (1987). A pesquisa foi aprovada na 

Comissão Científica da Faculdade de Serviço Social e atualmente encontra-se na fase inicial 

de coleta de dados. Foi apresentada em diversos eventos científicos obtendo premiação 

Destaque no XIV Salão de Iniciação Científica da PUCRS e tendo já gerado um artigo, o qual 

foi publicado nos anais do I SIPINF (Seminário Internacional sobre Políticas Públicas, 

Intersetorialidade e Família: Desafios éticos no ensino, na pesquisa e na formação 

profissional).  

 


