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Resumo: No contexto do envelhecimento populacional destaca-se o fenômeno da 
feminização da velhice. Observa-se fatores que podem expor a mulher idosa a 
vulnerabilidade, como os relacionados as condições econômicas. O objetivo deste estudo foi 
verificar como a renda da idosa determina o seu papel no arranjo familiar. Foram 
entrevistadas 40 idosas participantes do Clube da Vovó, Viçosa, MG. Os resultados levaram 
a considerar o risco social a que as idosas podem estar expostas, sobretudo para as de 
baixa renda, dependentes e ainda provedoras, pois nesta fase da vida, carecem de 
necessidades que estão associadas, na maioria das vezes, com gasto financeiro.   

 Palavras-chave: Envelhecimento; Mulher Idosa; Renda.  

Abstract: In the context of population aging highlight the old age feminization phenomenon. 
It is observed factors that can expose the elderly woman's vulnerability, as related economic 
conditions. The objective of this study was to investigate how the elderly's income 
determines their role in the family arrangement. 40 elderly were interviewed participants 
Grandma Club, Viçosa, MG. The results led to consider the social risk that the elderly may 
be exposed, especially for low-income, dependent and even providers, for this stage of life, 
lack of needs that are associated most often with financial expense. 
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1. INTRODUÇÃO 

A população brasileira tem experimentado transformações no padrão etário, 

revelando um número elevado de pessoas com 60 anos ou mais. Isso pode ser explicado 

pelo efeito combinado da redução dos níveis de fecundidade e mortalidade, causado, por 

exemplo, pelo desenvolvimento tecnológico no tratamento das doenças, sobretudo as 

crônicas. De acordo com o censo 2010, 10,8% da população são pessoas idosas.  

No cenário nacional do envelhecimento emerge o fenômeno da feminização da 

velhice, resultante da menor mortalidade feminina e a menor esperança de vida dos 

homens, em que as mulheres predominam entre a população idosa (CAMARANO, 2003; 

SALGADO, 2002). Verificou-se no censo de 2010 que 44,5% da população idosa era  
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composta por homens e 55,5% por mulheres, o que justifica o fenômeno da feminização 

velhice. 

Todavia, é importante dizer que a população idosa é, em geral, considerada um 

grupo vulnerável. Isto pode ser explicado pelo fato dela, na maioria das vezes, não participar 

do processo produtivo e, consequentemente, não possuir uma renda satisfatória, 

apresentando, ainda, incapacidades físicas e mentais causadas pela idade. Assim, é 

considerado um grupo que tem a sua autonomia comprometida pela falta de renda e/ou 

saúde, sendo estes fatores determinantes das condições de vida da população idosa e da 

organização dos arranjos familiares (CAMARANO e KANSO, 2003).  

A etapa da velhice pode trazer perdas e mudanças, tais como, doenças crônicas, 

recursos econômicos insuficientes, necessidades de atenção ou cuidado, consideradas, 

predominantemente, problemas femininos (SALGADO, 2002).  

Dentro deste contexto, nota-se a existência de fatores que podem deixar a mulher 

idosa ainda mais vulnerável e, estes podem estar ligados às condições econômicas, como a 

baixa renda e, até mesmo, pela posição de provedora/chefe de família1  que assume, muitas 

vezes, em virtude da viuvez. Neste último caso, existe ainda um agravante, tendo em vista 

que a sua renda é compartilhada com toda a família, de acordo com as necessidades dos 

seus membros. 

Assim, é importante compreender as condições econômicas em que as mulheres 

idosas se encontram, uma vez que estas podem influenciar o cotidiano individual e familiar 

das mesmas. Considerando o exposto acima, este estudo teve como objetivo verificar como 

a renda da idosa determina o seu papel no arranjo familiar.orais ocorrerão simultaneamente, 

em duas salas organizadas por tema. Cada autor terá doze minutos para apresentação do 

trabalho. Serão disponibilizados equipamentos para apresentação. 

2. PERCURSO METODOLÓGICO 

2.1. Local do estudo 

 O estudo foi realizado na instituição filantrópica denominada Clube da Vovó, 

localizado na cidade de Viçosa, Zona da Mata Mineira. O Clube da Vovó é um dos únicos  

______________________ 

1 No presente estudo, adotou-se o termo “chefe de família” associado à responsabilidade e à autoridade da 

mulher idosa na família, vista como a principal provedora da renda.  O termo chefe de família foi escolhido para 

maior entendimento pelas idosas durante a entrevista e por ser assim que elas se identificam. Mas, o termo 

indicado seria "Chefe de Domicílio", uma vez que o Censo Demográfico utiliza o primeiro conceito aproximando-o 

muito da ideia de família nuclear, somente (Camarano, 2003). 
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espaços da cidade de Viçosa que recebe em sua totalidade, mulheres idosas, onde são 

desenvolvidas atividades de lazer e outras de natureza filantrópica, promovendo o encontro 

e o bem-estar para as participantes, o que revelou sua importância para o presente estudo. 

Além disso, o número de idosos do município corresponde à 7.965, o que representa 11,0% 

da população total, proporção ligeiramente superior à média de idosos nacional, 10,8% 

(IBGE, 2010). E, ainda, verifica-se o número de idosas (6,1%) superior ao de idosos (4,9%), 

apontando, então, a existência do fenômeno da feminização da velhice. 

2.2. Sujeitos da Pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram as idosas participantes das atividades do Clube da 

Vovó que, no período da coleta de dados, eram 55 idosas. O critério de inclusão para o 

estudo foi participar das atividades do Clube e ter idade igual ou superior à 60 anos.  

Considerando os critérios de exclusão, uma idosa não participou da pesquisa e 14 se 

recusaram em participar, sendo entrevistadas ao final, após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 40 idosas.  

2.3.  Técnica de coleta e análise dos dados  

Inicialmente foi realizada reunião com as idosas na sede do Clube da Vovó com o 

objetivo de apresentar a proposta de pesquisa. Após a reunião identificou-se as idosas que 

concordaram em participar do estudo, sendo realizado contato telefônico com as mesmas 

para agendamento da entrevista, que ocorreu no domicílio de cada idosa.  

A entrevista semi-estruturada foi utilizada como técnica de coleta de dados.  Para a 

sua elaboração realizou-se uma revisão bibliográfica sobre os temas referentes ao 

envelhecimento, questionários e/ou entrevistas testados em outros estudos, os quais 

forneciam resultados validados, como o Brazil Old Age Schedule (BOAS), instrumento 

elaborado em 1986, na Inglaterra, sob a coordenação de Renato Veras (VERAS e DUTRA, 

2008).  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Viçosa/UFV, cujo Parecer corresponde ao número: 660.679, enviado em 

03/06/2014. Em resposta à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, juntamente 

a entrevista anexou-se o TCLE para que as idosas pudessem assinar e permitir sua 

participação voluntária. 

Após a revisão, tabulação e codificação dos dados coletados, procederam-se as 

análises. Foram utilizadas a análise estatística, em que obteve-se a estatística decritiva,  
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frequência simples, médias e os percentual das variáveis numéricas, empregando-se o 

software estatístico SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) e a análise de 

conteúdo que permitiu ponderar as respostas das questões abertas, sendo as palavras, 

frases ou expressões classificadas em temas, categorias e subcategrias. A análise de 

conteúdo consiste no conjunto de técnicas para análise das comunicações por meio de 

procedimentos sistematizados e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

buscando obter indicadores quantitativos ou qualitativos (BARDIN, 2011). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. A renda e sua influência sobre a vida pessoal e familiar da mulher idosa 

Acredita-se que a renda pode ser um fator de influência importante sobre a vida 

pessoal e familiar da mulher idosa. No estudo em questão verificou-se que uma 

porcentagem das mulheres (7,5%) não possuía renda e uma parte considerável (20%) tinha 

apenas um salário mínimo como renda (Gráfico 1). A baixa renda pode impactar diretamente 

a qualidade de vida da idosa, por não suprir, em muitos casos, nem mesmo as suas 

necessidades básicas, sendo esta agravada pelo processo do envelhecimento.  

Gráfico 1 – Distribuição proporcional das idosas segundo as classes (em SM) de renda mensal. 
Clube da Vovó, Viçosa, MG, Brasil, 2014. 

 

Fonte: Pesquisa com as Idosas do Clube da Vovó/Viçosa, 2014. 
           Obs: O salário mínimo vigente no período das entrevistas, agosto/setembro de 2014  era de 
R$ 724,00. 

 

Sousa e Silver (2008) ressaltam que a desigualdade de renda é uma característica 

da população brasileira e isso não seria diferente entre os idosos. No entanto, para esta  
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parcela da população a situação pode ser ainda pior. Pode-se inferir que a baixa 

escolaridade é um forte indicador de baixa renda entre as idosas, o que limitou o acesso aos 

empregos que garantissem uma maior remuneração e, consequentemente, melhores 

salários de aposentadoria.  

A baixa renda não foi o único problema encontrado neste estudo. Entre as idosas 

entrevistadas ainda existiam três que não possuíam renda, o que consequentemente 

colocavam-nas dependentes de seus maridos e filhos. Pode-se observar que essa é uma 

realidade não muito aceita pelas idosas, uma vez que causa constrangimento e falta de 

liberdade. Ao serem questionadas como lidavam com a ausência do salário, elas retrataram 

insatisfação. 

Camarano (2006) aponta a falta de rendimento como um fator de vulnerabilidade da 

população idosa. Especificamente para as mulheres, essa “vulnerabilidade” está 

provavelmente mais associada ao baixo status das mulheres no passado do que ao efeito  

da idade. Neste estudo, as mulheres sem rendimento relataram nunca ter contribuído com a 

previdência social, o que impediu o recebimento da aposentadoria no atual ciclo da vida e, 

além disso, disseram que nunca trabalharam fora de casa. De acordo com Camarano et al. 

(2004) a dependência da idosa em relação à falta de renda deve-se, principalmente, à sua 

baixa participação no mercado de trabalho na vida adulta.  

Por outro lado, o que garantia a renda para 62,5% das idosas era o benefício da 

previdência social pago na forma de aposentadoria e/ou pensão. Sendo estas as principais 

fontes de renda das idosas.  

O predomínio desses dois benefícios previdenciários torna evidente a importância 

dos mesmos na sobrevivência das idosas, conforme afirmam Sousa e Silver (2008). Isso 

pode ser confirmado no estudo de Camarano, Kanso e Melo (2004) que menciona que a 

importância das aposentadorias e pensões na renda das pessoas idosas tem crescido ao 

longo do período 1980 a 2000, tanto para homens quanto para mulheres. 

No entanto, a principal fonte de renda das idosas tem sido, em maior proporção, 

destinada para manter apenas as suas necessidades básicas, uma vez que 40% das idosas 

gastavam parte de seu salário com despesas da casa (luz, água ou condomínio, telefone 

e/ou alimentação) e medicamentos. Acredita-se que essa condição esteja associada com a 

viuvez, visto que a maior parte das idosas (55%) que fez essa afirmação eram viúvas, o que 

também pode determinar a condição de chefe de família.  

De acordo com Bulla e Kaefer (2003), a aposentadoria não pode ser considerada 

uma garantia de boa qualidade de vida, uma vez que, os idosos tendem a se tornar os  
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principais mantenedores da família, propiciando em alguns casos, a exposição à condições 

de vida precárias e sem proteção social.  

Além disso, essas idosas tinham familiares que eram dependentes de seus 

rendimentos, entre estes se destacavam os netos, filhos e marido. O estudo de Soares 

(2012) também evidenciou que muitos idosos contribuíam com sua renda mensal, de 

maneira significativa, para o orçamento familiar, principalmente na ocorrência de filhos 

desempregados. 

Os resultados encontrados por Camarano (2002) corroboram o presente estudo ao 

observarem um crescimento do número de filhos adultos morando com mães idosas e um 

crescimento na proporção de crianças menores de 14 anos vivendo com mulheres idosas, 

provavelmente netos, e, todos ainda na condição de dependentes da renda da mãe/avó. 

O estudo revelou ainda que apenas 15% das idosas destinavam uma parte da sua 

renda para financiamento do plano de saúde. Isso as coloca dependentes do Sistema Único  

de Saúde (SUS), o que pode tornar-se um problema, uma vez que, o SUS não têm sido 

suficiente para atender as demandas da população em geral.  

Entre os determinantes fundamentais das condições de acesso aos sistemas de 

saúde em geral, e ao SUS especificamente, estão as filas para atendimento, que não se 

limitam as filas de espera fora do sistema, com agendamento para atendimento posterior, 

mas, pelo contrário, diz respeito a presença física do paciente, geralmente em condições 

precárias, em macas ou leitos improvisados. Nestes casos, pacientes graves, idosos ou 

menores podem ter as suas condições de acesso prejudicadas, diante da necessidade de 

um acompanhamento especial, cuja disponibilidade pode ser impossível ou precária 

(MARINHO, 2004).  

Percebeu-se também que 27,5% das idosas usavam a renda para os cuidados 

pessoais (roupas, sapatos e serviços do salão de beleza). Estes casos se tratavam de 

mulheres casadas, cujo marido era o responsável por todas as despesas domésticas, o que 

lhes permitia usufruir da renda individualmente. Verificou-se ainda que para muitas idosas o 

lazer não representava uma prioridade, sendo que apenas 7,5% destinavam uma parte da 

renda para viagens. Essa baixa porcentagem se justifica pelo fato da maioria das mulheres 

deste estudo ser viúva e responsável pelas despesas da casa.  

Esta discussão traz à tona a crescente taxa de mulheres chefes de família e a 

realidade cada vez maior da corresidência entre as idosas, filhos e/ou netos. Nesses 

arranjos a renda da mulher assume um papel muito importante no orçamento familiar e 

manutenção deste tipo de arranjo. Nesta perspectiva, a mulher, além de cuidadora é 

também provedora (CAMARANO, 2003). A autora reforça essa evidência ao dizer que  
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compartilhar o espaço físico possibilita também o compartilhamento da renda, dos cuidados 

domésticos e médicos, das crianças, do transporte, entre outros. 

A maior parte das idosas (82,5%) entrevistadas afirmou ser chefe de família. Entre 

estas, as viúvas eram a maioria (47,5%), seguidas do número de idosas casadas (25%) que, 

se viam no papel de chefe da família, mesmo com a presença do cônjuge. Apenas cinco 

(12,5%) disseram que a chefia era exclusivamente do marido.  

Os dados desta pesquisa evidenciaram um panorama que difere da literatura atual, 

pois a renda não foi o principal fator de definição do papel de chefe da família. Para a 

maioria (35%), ser chefe da família significava ter iniciativa para resolver as questões 

domiciliares, por exemplo, trocar lâmpada, pensar numa reforma da casa, comprar um 

eletrodoméstico novo, trocar os móveis, entre outros. Para outras, ser chefe era ser 

respeitada e consultada pelos filhos e netos (20%) (Ver Figura 1).  

Entende-se, portanto, que para as idosas, ser “chefe da família” está relacionado às 

responsabilidades que assumem no âmbito doméstico e o lugar que ocupam frente à 

família, que vão além de prover a renda. 

Isso também foi comprovado no estudo de Silva (2012), onde ela afirma que, para as 

mulheres, a noção de responsabilidade está intimamente ligada à temática “ser chefe da 

família”, em que ser provedora é ter responsabilidades. As diferentes concepções de “ser 

chefe da família” podem ser visualizadas na Figura 1. 

 

 

Fonte: Pesquisa com as Idosas do Clube da Vovó/Viçosa, 2014. 
Obs: A questão permitiu às idosas apresentarem mais de uma resposta. 

 

Figura 1- Distribuição proporcional das idosas segundo suas percepções sobre o que é “ser 
chefe da família”.  Clube da Vovó, Viçosa, MG, Brasil, 2014. 
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Silva (2012) acrescenta que, ser homem, ter trabalho e prover a família é insuficiente 

para caracterizar a “chefia familiar”, uma vez que esta extrapola os aspectos econômicos, na 

proporção em que a chefia também significa participação na educação dos filhos orientando, 

dialogando entre outras atividades. 

A partir dessa discussão, notou-se que a renda pode trazer alterações para o 

cotidiano da mulher idosa. Obtê-la e administrá-la, para muitas idosas é uma novidade, uma 

vez que somente com a aposentadoria puderam ter acesso a um rendimento mensal. A 

renda é muito importante para atender as necessidades da idosa como as de cuidado 

pessoal, tratamento de saúde e até mesmo de lazer, visto que muitas só vieram a ter essa 

oportunidade nessa fase da vida com o advento da aposentadoria e/ou pensão. Porém, o 

estudo revelou que esta é destinada não somente para a idosa, mas para toda a família, 

limitando o seu uso para si mesmo. Assim o que seria um momento de desfrute, acaba 

sendo uma obrigação dentro das despesas da casa e da família. 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados aqui apresentados contribuíram para a discussão acerca do processo 

de feminização da velhice, abordando as características relacionadas às condições 

econômicas vivenciadas pelas mulheres idosas. Desta forma, pode-se evidenciar que a 

baixa renda e a dependência financeira eram realidades enfrentadas pelas idosas deste 

estudo. As que possuíam renda, tinham a aposentadoria e/ou pensão como as principais 

fontes. A maior parte da renda era destinada apenas para as despesas da casa, a 

destinação da renda para plano de saúde e lazer era restrita. Além disso, a maioria das 

idosas possuía familiares dependentes. Essas ocorrências comprovaram que ter ou não ter 

uma renda, influencia tanto no papel da idosa dentro do arranjo familiar, como em seu 

contexto pessoal.  

Para as idosas a renda foi considerada com um fator de autonomia e independência, 

apesar de se destiná-la, em muitos casos, para as necessidades domésticas. Dentro do 

âmbito doméstico, a renda permite a idosa um novo lugar, além de cuidadora por 

excelência, também provedora ou chefe de família. Este estudo discorda da tendência 

literária atual, pois para a grande maioria das idosas entrevistadas a renda não determinava 

o papel de chefe de família. Para elas, ser chefe de família estava relacionado com as 

responsabilidades que tinham frente à família e nas decisões que realizavam, além do lugar 

que ocupavam na vida dos filhos, sobretudo, quando eram consultadas. 
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Considerando as influências da renda sobre a vida das mulheres idosas, deve-se 

levar em consideração o risco social a que podem estar expostas, sobretudo para as idosas 

de baixa renda, cuja renda é compartilhada com os demais membros da família e se torna 

ainda mais restrita. Isso é fator de risco, uma vez que nesta fase da vida, carecem de 

necessidades especiais, como por exemplo, cuidado, lazer e tratamento de saúde 

adequado, associados, na maioria das vezes, com gasto financeiro.   
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