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SOBRE PROJETO DE VIDA, TRABALHO, QUESTÕES DE GÊNERO E O CONTEXTO DE PANDEMIA: 
EMOÇÃO E CONSCIÊNCIA DE MULHERES EM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO/VELHICE

A redução de espaços de igualdade e falta de oportunidades pelo 
envelhecimento/velhice, pobreza e questões de gênero têm produzido 
contextos de exclusão e sofrimento ético político na construção do projeto de 
vida e trabalho.
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INTRODUÇÃO

Foram identificadas 828 UCEs (Unidades de Contexto Elementar) configuradas em 4 
eixos temáticos: Vivências afetivas em contexto de pandemia com 52,90% das 
UCEs; Projeto de vida, trabalho e questões de gênero com 27,54%; Significados e 
sentidos do envelhecimento com 10,02%; Concepções da velhice com 9,54% das 
UCEs. Os resultados obtidos trazem avanços quanto ao foco nos aspectos 
intersubjetivos necessários para entender as dificuldades enfrentadas por 
mulheres em processo de envelhecimento/velhice no enfrentamento dos 
contextos de exclusão e de pandemia. Alguns temas foram expressos de diferentes 
formas pelas mulheres, como a questão de gênero e os conceitos de 
envelhecimento e velhice. Enquanto algumas mulheres percebem os papéis de 
gênero como iguais, outras entendem que são diferentes quanto à presença da 
mulher nas atividades domésticas. Além do mais, o envelhecimento é encarado 
como ciclo natural que traz mudanças físicas expressas de forma negativa, 
diferente do desenvolvimento intelectual que é visto como experiência de vida e 
sabedoria. Já a velhice é percebida pelo protagonismo do ser idoso em detrimento 
da imagem fragilizada do ser velho.

Tem-se por objetivo neste estudo refletir sobre projeto de vida, trabalho e 
questões de gênero: emoção e consciência, vivenciadas por mulheres em 
processo de envelhecimento/velhice e contexto de pandemia que buscam 
orientação psicossocial em programas e setores do serviço público.

O estudo é de caráter descritivo analítico, com metodologia de 
pesquisa-intervenção, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, Parecer 
número: 2.144.897. Participaram da pesquisa 23 mulheres, entre 60-82 anos, 
com renda média de 2 salários mínimos, em atendimento no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculo para idosos (SCFV), referenciado pelo 
Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da cidade de João Pessoa/PB. 
Utilizou-se a técnica SEOP – Serviço de Escuta e Orientação Psicossocial: projeto 
de vida e trabalho com aplicação de um questionário sociodemográfico, seguido 
de uma entrevista semiestruturada via chamada de vídeo e/ou voz devido à 
pandemia de COVID-19. Realizou-se a análise de conteúdo temática com o 
apoio do software Alceste à luz do referencial da Psicologia Sócio-histórica.

Dessa forma, o estudo proporcionou um avanço no debate acerca da emancipação 
humana pela emoção e consciência do vivido, importantes para o protagonismo no 
contexto de exclusão pelo envelhecimento/velhice.
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