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Introdução 

 

O trabalho propõe apresentar os resultados das experiências relacionadas ao 

protagonismo criativo exercido pelas estudantes do Projeto Universidade Aberta a Terceira 

Idade (UATI), como fator de empoderamento feminino. 

Através da minha militância em Instituições voltadas para o trabalho de reinserção 

social e resgate das garantias de direito e reparação social com os idosos, a exemplo da UATI 

na condição de Coordenadora e no Conselho Municipal do Idoso como vice-presidente, 

vivenciei situações em que a reflexão sobre possíveis condições de superação e enfretamentos 

das tensões e injustiças vivenciadas continuadamente pelas idosas, são necessárias e  

possíveis, a partir da implementação e aplicação das políticas públicas nessa área, e 

fundamentalmente através do engajamento em projetos voltados para à promoção da 

socialização dos idosos na vida sociocultural. 

 

Este trabalho tem como objetivo, identificar os fatores que contribuem para o 

empoderamento feminino e em que medida o protagonismo criativo é resultado da 

manifestação prática das idosas. A discussão feita a respeito dos conceitos de 

empoderamento, feminilização, processo de envelhecimento, autonomia e liberdade, 

aparecem nas narrativas apresentadas, intercalando com os pressupostos teóricos sobre 

envelhecimento. 

 

O processo de envelhecimento no mundo contemporâneo 
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As pessoas do mundo estão envelhecendo e esse fenômeno social foi demarcado 

principalmente a partir de 1970, quando o Brasil teve seu perfil demográfico alterado, com 

características de uma população majoritariamente rural e tradicional, incluindo famílias 

numerosas em número de filhos. Passando a se tornar uma sociedade urbana, com a 

diminuição significativa da prole e o aparecimento de oportunidades para sair do campo em 

direção aos grandes centros. O país passou a ter uma população com um contingente 

significativo de pessoas com 60 anos ou mais e mudou-se o perfil demográfico justamente por 

conta dessa nova faixa etária de pessoas. 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 2002), os idosos representarão 

um quadro da população projetada em aproximadamente 2 bilhões de indivíduos, num total de 

9,2 bilhões. 

Os dados do IBGE (2004), mostram que, em 40 anos, a população idosa vai triplicar 

no país e passará de 19,6 milhões (10% da população brasileira), em 2010, para 66,5 milhões 

de pessoas, em 2050 (29,3%). As estimativas são de que a virada no perfil da população 

acontecerá em 2030, quando o número absoluto e o percentual de brasileiros com 60 anos ou 

mais de idade vão ultrapassar o de crianças de 0 a 14 anos. Daqui a 14 anos, os idosos 

chegarão a 41,5 milhões (18% da população) e as crianças serão 39,2 milhões ou 17,6%. Essa 

ampliação demográfico no mundo e em especial no Brasil, tem consequências no aumento de 

doenças crônico-degenerativas, o que implica de forma crescente a necessidade da utilização 

dos serviços de saúde pela população acima de 60 anos. 

O aumento da expectativa de vida da população idosa se amplia e os programas que 

focavam em beneficiamentos e linhas de prevenção para o infanto-juvenil e para os adultos, 

deverá voltar-se para a população idosa. 

Carvalho; Wong (2008) afirma que: O aumento populacional veloz e progressivo 

possui um forte impacto, sobre as questões de gênero, em detrimento do aumento da 

mortalidade masculina, o que justifica a feminilização da população envelhecida do país. Em 

2000 para cada 100 mulheres idosas para 81 homens idosos. Em 2050, essa relação será de 

100 idosas para 16 idosos do sexo masculino. Ainda entre os mais idosos, que tem 60 anos ou 

mais, para cada 100 mulheres o número de homens deverá cair entre 2000 e 2050, de 71 para 

61. Haverá portanto em meados do século, quase duas mulheres para cada homem entre as 

mais idosas. 

A preponderância das mulheres na população idosa em relação aos homens deve-se 

ao fato de   que eles são acometidos por doenças crônicas. Os homens dessa população etária 
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demonstram preconceitos, insegurança e resistência para a prevenção em saúde, além das 

questões do alcoolismo e acidentes de trânsito, antecipando a morte.  Sentem-se mais 

retraídos para participar de grupos e projetos socioculturais, dando preferência ao isolamento 

social: heranças de uma cupabilização por não se sentirem na idade produtiva e reprodutiva, 

preferem viver o grande “finale” de forma invisível. 

Para as mulheres isso não acontece, elas se conscientizam de que, sendo essa a 

última fase da vida, é necessário recuperar situações inéditas e diversas de tudo que lhes foi 

negado até então, ao longo da vida, sob a   necessidade de se fortalecerem coletivamente, 

vivenciando suas escolhas da forma mais significativa possível, protagonizando o que 

postergaram durante uma vida de sofrimento e invisibilidade, ultrapassando a dicotomia 

submissão e rebeldia.  Freire (1983a) afirma que a conscientização tem sentido mais amplo e 

completo do que o empoderamento: 

 

A conscientização permite aos indivíduos se apropriarem criticamente da 
posição que ocupam com os demais no mundo. Esta apropriação crítica os 
impulsiona a assumir o verdadeiro papel que lhes cabe como sujeitos da 
transformação do mundo, com a qual se humanizam (FREIRE, 1983). 

 

A relação entre gênero e idade são fundamentas para entendermos a velhice enquanto 

categoria, inclusive a situação da mulher idosa enquanto sobrevivente de todas as 

adversidades enfrentadas ao longo da vida, no que diz respeito à saúde em interface com os 

aspectos sociais, econômicos, culturais. 

As mulheres na velhice já experimentaram situações no sentido de uma 

vulnerabilidade duplicada: a condição de ser mulher e a condição de ser velha. No processo 

histórico as mulheres foram valorizadas pelas funções maternas e matrimonias e consequente 

submissão em relação aos homens. Mesmo exercendo funções domesticas que contribuem 

com a subsistência da família, não são reconhecidas. Com os avanços socioeconômicos e 

tecnológicos, esse quadro vem sofrendo transformações no mundo contemporâneo, 

influenciando o surgimento de novos modelos familiares, em que as mulheres assumem 

funções econômicas e de comando na família. Nesse cenário a presença masculina e o poder 

decisório sofre fissuras principalmente na velhice quando as mulheres são abandonadas por 

conta das transformações trazidas pela velhice: decadência do corpo e do papel reprodutivo, 

ou pela viuvez e abandono dos filhos adultos.  

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



4 

 

Nesse início de século a sociedade contemporânea influenciada por ideias neoliberais 

pautadas na produtividade, fomenta a hegemonia do conceito de envelhecimento ativo 

preconizadas principalmente por agências internacionais que acabam por promover 

antagonismos relacionados as reais condições de vida dessas mulheres idosas, principalmente 

para as que pertencem as camadas menos favorecidas: as negras e com baixo grau de 

escolaridade. Os parâmetros étnicos, econômicos e educacionais, servem para reflexão, e 

nesse trabalho esses aspectos são estruturantes porque o universo da pesquisa apresenta 

narrativas de idosas com essas características. 

 O conceito de envelhecimento ativo que se origina a partir das Assembleias 

Mundiais sobre envelhecimento (1982 e 2002), resultou na elaboração das políticas públicas 

voltadas para esse grupo populacional através do Plano de Ação Internacional, em que o 

conceito de envelhecimento ativo está relacionado a otimizar as oportunidades de bem-estar 

físico, social e mental durante toda a vida. Nesse sentido, o Estatuto do Idoso preconiza no 

seu artigo 20 que: O idoso tem direito a educação, cultura, esporte e lazer, diversões, 

espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Esse 

documento revela a ilusão de direitos para os idosos. Que no caso brasileiro não passa de uma 

mera. 

 

O Conceito de envelhecimento ativo, considerado o processo pelo qual se 
otimiza as oportunidades de bem-estar físico, social e mental durante toda 
vida, como objetivo de ampliar a expectativa de vida saudável, a 
produtividade e a qualidade de vida na velhice. É também utilizado para se 
referi à ideia de uma implicação contínua da população idosa em atividades 
socialmente produtivas e de trabalho (ONU, 2002). 

 

Os organismos internacionais promovem concepções sobre o processo de 

envelhecimento, fomentando a ideia de uma velhice ativa e produtiva com vida longa, bem 

estar social e a visão de uma beleza forjada por artificialidades que a indústria farmacêutica e 

da beleza podem promover.  Visão frustrante e estigmatizada porque a maioria da população 

velha não dispõe de recursos, vivem o abandono dos familiares, não usufruem dos benefícios 

das políticas públicas e tem o forte sentimento de incapacidade e impotência por não 

corresponderem às expectativas midiáticas sobre o envelhecimento saudável e feliz, ao 

contrário, sentem-se excluídos. As   injúrias sociais, físicas e emocionais favorecem a 

existência de um cotidiano segregacionista, de isolamento social e de invisibilidade. 
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Nesse sentido GOLDANI (1999) afirma que, sendo assim o que se percebe é a 

identificação de um discurso que, igualmente, prescreve modelos de comportamento 

universalizantes, quando se sabe que a idade não homogeneíza as pessoas. 

 

Há de se indagar, como fica a situação das mulheres que fazem parte da maioria 

sofrida dessa faixa etária? 

As narrativas apresentadas nesse trabalho trazem à baila, um discurso de superação de 

idosas que tentam minimizar suas angustias, sentimentos de inferioridade e de incapacidade 

reveladas em baixa autoestima, mas que no seu cotidiano e através do seu protagonismo 

individual e coletivo procuram de forma criativa ressignificar o seu fazer e estar no mundo. 

 

Feminilização da velhice: desafios e conquistas 

 

A desigualdade de gênero como construto social é um processo desenvolvido 

historicamente e torna-se mais evidente na velhice. Nessa fase, as mulheres vivem as 

desvantagens acumuladas ao longo de uma vida de discriminação e desigualdades estruturais. 

(GOLDANI, 1999). Nas tensões da sociedade contemporânea evidencia-se um vácuo nas 

lutas políticas pelas garantias de direito, reparação e proteção aos velhos, a invisibilidade e 

vulnerabilidade das mulheres que são reconhecidas apenas na idade produtiva e no sentido 

utilitário familiar. 

A maioria das idosas brasileiras vivem constantemente em situações de desvalorização 

social, medos, depressão, falta de assistência a diversas atividades como lazer, sofrem 

obstáculos para acessar os planos de saúde, principalmente convivem com o preconceito. O 

preconceito, a falta de informação juntamente com a falta de investimentos em políticas 

públicas para a terceira idade, fazem com que as prioridades específicas aos idosos sejam 

inadequadas e insuficientes para sua sobrevivência (VERAS, 2007). 

Além das questões políticas e sociais a sociedade enfrentará questões relacionadas ao 

enfrentamento da garantia de direitos, a criação de estratégias coletivas que deem conta da 

promoção da saúde física e mental. Nesse sentido Britto da Motta afirma que: 

 

Para a mulher a prescrição tradicional foi: domesticidade e repressão social e 
sexual, desestimulo ou dificuldade de acesso e permanência no mercado de 
trabalho, desigualdade de formação e de condições de trabalho em relação ás 
dos homens, negação aparente de interesse e capacidade para a política e 
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uma apropriação social do seu corpo expressa no controle familiar e na 
medicalização das funções reprodutivas. Em resumo, a expectativa 
obrigatória de uma feminilidade que significa obediência e conformismo. 
(BRITTO DA MOTTA, 2011, p. 291-298). 

 

A sobrevivência e a expectativa das mulheres é superior à dos homens, mesmo nesse 

processo de desvalorização e nas discrepâncias de gênero, as mesmas ainda gozam da 

prerrogativa condenatória de ainda cuidar dos maridos, filhos e netos ou assumem a condição 

de viverem sós. 

Apesar de longe dos padrões almejados, são significativas as conquistas das mulheres 

para superar as desigualdades de gênero e tem se revelado potencialmente positivas, no 

sentido de melhorar a imagem negativa da velhice que no mundo contemporâneo é reforçado 

pelo conceito falso de envelhecimento ativo e estigmatizante. Nessa fase, as mulheres 

romperam com as desvantagens acumuladas ao longo de uma vida de descriminação, 

reforçados pelo preconceito de ser mulher, ser velha e na maioria das vezes no caso brasileiro 

de ser pobre e negra. 

 

Protagonismo na Universidade Aberta a Terceira Idade (UATI) 

 

As narrativas aqui abordadas apresentam situações de superação em dois aspectos “o 

resgate da capacidade criativa’’ (a que chamo de protagonismo criativo) e consequentemente 

a superação dos desafios postos tanto pela condição de ser mulher quanto de ser velha, numa 

militância possível, a partir do engajamento nas atividades do projeto UATI. As idosas 

responderam às questões relativas a ser velha, ser mulher, e a ressignificação da vida através 

da liberdade, da criatividade, e do empoderamento feminino, mesmo que tardio. As falas das 

estudantes que participam do projeto são indicadas através das iniciais dos nomes para 

preservar suas identidades. 

As mulheres da UATI que compõe 98% do total dos estudantes do projeto, são 

pessoas com 60 anos ou mais (único requisito para inserção no projeto). São de classe social 

heterogênea, o nível de instrução varia entre a alfabetização até o nível médio, de várias 

religiões e originarias de regiões diversificadas da zona urbana e rural de Alagoinhas-Bahia. 

Exerceram funções de submissão tanto no trabalho doméstico quanto na vida social 

em que a visão machista prevalece. Isso se revela no depoimento de L.S (78 anos) quando 

afirma que: 
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Se fosse para escolher, eu seria um homem, porque o homem tem liberdade 
total. A mulher tem liberdade mas não é igual ao homem, jamais vou dizer 
que vou fazer o que o meu marido fazia, porque tinha que olhar a minha 
conduta, a minha personalidade, zelar pelo “meu nome,’’ pelo nome dos 
meus filhos. 

 

Aposentadoria e a solidão (por mais paradoxal que possa ser) aparecem nas narrativas 

como forma de empoderamento, liberdade, autonomia e felicidade.  Para G.S (78 anos) a sua 

narrativa revela esse sentido: 

 

Hoje com 78 anos, sou outra, me sinto feliz, não tive infância porque 
trabalhava desde criança. Hoje tenho uma filha e uma neta e graças a Deus 
sou separada, sou sozinha. Me sinto satisfeita porque tenho minha família, 
me aposentei e tenho meu dinheirinho e faço o que quero. Ter um homem só 
para dizer que tem, ser judiada como vejo muitas por aí. Tem que saber ser 
sozinha. 

 

A solidão é uma realidade concreta para muitas dessas mulheres que participam do 

projeto e por mais sofrida e assustadora que seja, transforma-se em resiliência e em 

habilidades e capacidades que evidenciam e se traduzem como formas de empoderamento. 

Todavia, VALOURA (2005) afirma que, o empoderamento nesse sentido, implica conquista 

da liberdade, avanço e superação do estado de subordinação (dependência econômica, física, 

etc.) por parte daquele que se empodera (sujeito ativo do processo), e não uma simples doação 

ou transferência por benevolência. Esse processo é realizado pela própria pessoa, por si 

mesma, as mudanças e ações que a levam a evoluir e se fortalecer. 

O sentimento de ausência, invisibilidade, e solidão aparece no discurso da maioria das 

estudantes da UATI, frequentar um projeto de extensão promovido pela Universidade (um 

lugar inacessível para essa camada da população, principalmente nessa faixa etária), já 

demonstra o encorajamento e representa também a valorização social, a autonomia e 

independência, resistindo às ditaduras domésticas. Assim essa fase se constitui como 

redescoberta de ser sobre si, de reinventar-se, redescobrir-se. A fala de N. B. (78 anos), traduz 

esse momento de resiliência afirmando:  

 

Apesar dos 78 anos me sinto rejuvenescida, estou mais jovem, já me achava 
um “caco’’, não tinha mais alegria, hoje depois da UATI me sinto útil, sou 
uma pessoa que ainda sou dona da minha casa, tenho minhas limitações, mas 
sou dona da minha cara. 

 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



8 

 

Interpelei-a sobre a expressão: “já me achava um caco”. E ela respondeu: 

 

Porque depois da saída da família, o esposo morreu, meus filhos casaram, 
fiquei só, solitária, me sentia inútil não tinha mais nada para fazer... Hoje o 
meu símbolo é a borboleta, saí do casulo, me sinto realizada porque tenho 
minhas colegas da UATI e sei que elas também conquistaram suas 
liberdades. 

 

No caso da opressão das mulheres, por exemplo, a libertação como ato social fica bem 

visível. As mulheres podem se libertar de alguns atos individuais cotidianos que as oprimem 

(ex. marido que agride, ter espaço no mercado de trabalho, etc.). Todavia, elas só conseguirão 

transformar as relações injustas de gênero se juntarem suas forças (ROSO; ROMANINI, 

2014). 

A solidão e o sentimento de impotência, a procrastinação e a lentidão são sentimentos 

transformados pela convivência coletiva e pela ação integradora que os trabalhos artísticos 

possibilitam. 

 

Empoderamento feminino: tardio, mas possível 

 

A possibilidade da participação e envolvimento nas atividades da UATI configura-se 

como estratégia de empoderamento coletivo. 

As mudanças sociais estão influenciando os modos de envelhecer da mulher, pois 

envelhecer é determinado não só pela cronologia e por fatores físicos, mas também pela 

condição social em que vivemos e pela singularidade de cada uma. Se antes o envelhecimento 

pôde levar a mulher mais velha a desempenhar fortemente o papel de avó, hoje o 

envelhecimento tem sido, para algumas mulheres, tempo de realização, de sonhos e desejos 

postergados (MORI, COELHO, 2004). 

A UATI se constitui como um dispositivo de difusão de conhecimento e 

empoderamento feminino. É um projeto de extensão da Universidade do Estado da Bahia, que 

tem como objetivo principal a inserção dos idosos no convívio universitário, estabelecendo 

relações intergeracionais, assim como, atuação num espaço concreto de socialização e 

aprendizagem, tendo como fio condutor o conhecimento científico, a cultura, o esporte e o 

lazer,  e a divulgação de informações que salientam o protagonismo criativo  através do 
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desenvolvimento e participação em atividades de caráter político e social, promovendo uma 

melhor qualidade de vida. 

A estudante N.B (78 anos) revela:  

 

Depois da UATI eu comecei a rejuvenescer, me sentindo mais livre, porque 
estava entre quatro paredes, na solidão e eu sou contra a solidão. Hoje o meu 
casulo virou borboleta, saí do casulo e me sinto uma borboleta. Tenho 
liberdade em estar e andar de um lado para o outro, e meus filhos adoram 
isso, me incentivam, eu me sinto feliz, sou uma mulher realizada porque sou 
da UATI, tenho minhas colegas, as oficinas, todas são ótimas, gosto do 
artesanato, da psicologia, saúde do idoso, dança, teatro. Amo o coral. Hoje 
sou feliz, a família é a base da minha vida, meus filhos me consideram a 
matriarca da família. Quando eu era jovem, trabalhava muito e tudo era com 
bastante sacrifício. Hoje, tenho a UATI que é minha segunda família, me 
sinto importante aqui nesse meio da Universidade, quando participo dos 
eventos, quando vou para câmara de vereadores brigar pelo passe do 
transporte, quando vejo meus trabalhos na exposição. 
 

Como afirma BEAVOUIR (1990), a última idade pode ser uma liberação para as 

mulheres, que, submetidas e dedicadas aos filhos, podem enfim preocupar-se consigo 

mesmas. Nesse sentido, o empoderamento criativo é um exercício de autonomia, liberdade e 

autoestima, a partir do engajamento social, da valorização social, da militância em atividades 

criativas, do reconhecimento autoral. Dessa forma: O empoderamento como autoconfiança e 

autoestima deve integrar-se em um sentido de processo com a comunidade, a cooperação e a 

solidariedade. Al ter em conta o processo histórico que cria a carência de poder, torna-se 

evidente a necessidade de alterar as estruturas sociais vigentes: que dizer, se reconhece o 

imperativo da mudança (LEON, 2001, p. 97). 

A estudante E. A. (68 anos) diz que:  

 

As atividades artísticas, de dança, do coral, de saúde do idoso, os eventos 
que participamos, as palestras desenvolvidas na UATI ajudam a mim e as 
minhas colegas e nós somos exemplos para outras mulheres.  

 

O empoderamento como autoconfiança e autoestima deve integrar-se em um sentido 

de processo com a comunidade, a cooperação e a solidariedade. Al ter em conta o processo 

histórico que cria a carência de poder, torna-se evidente a necessidade de alterar as estruturas 

sociais vigentes: que dizer, se reconhece o imperativo da mudança (LEON, 2001, p .97).  

 A estudante A. S. (72anos) relata: 
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Depois da UATI, sinto mais força, mais vigor, a união com as colegas e o 
diálogo com os professores, a UATI me dá segurança e bem estar, me dar 
alegria de viver, tenho gosto em me arrumar pra ir pra as aulas e oficinas da 
Uati. Acho que daqui pra frente vou viver mais. Me sinto feliz porque sei 
que sou igual a muitas mulheres do mundo inteiro. 

 

Nessa direção VASCONCELOS (2001) define empoderamento como o aumento do 

poder pessoal e social e coletivo de indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais e 

institucionais, principalmente daqueles submetidos a relações interpessoais e institucionais, 

principalmente daqueles submetidos a relações de opressão e dominação social. No caso da 

opressão das mulheres por exemplo a libertação como ato social, fica bem visível. As 

mulheres podem se libertar de alguns atos individuais cotidianos que as oprimiam. Todavia, 

elas só conseguirão transformar as relações injustas de gênero se juntarem suas forças 

(FREIRE e FREIRE, 2001). 

Trago a fala de G.S (78 anos), para ilustra a máxima do empoderamento feminino 

nessa faixa etária quando afirma:  

 

Depois que entrei na UATI, eu “soltei a minha língua” sou outra pessoa.  

 

Soltar a língua na sua concepção mais fidedigna, significa, literalmente, soltar a voz e 

poder falar de forma significativa rompendo os sentimentos de julgamento e repressão e 

vigilância em troca da liberdade revelada pelo reencantamento da vida, mesmo que seja como 

um último suspiro. Tomo de empréstimo a afirmação de Simone de Beauvoir em seu livro 

“Segundo Sexo” (1967): Não se nasce mulher, torna-se. Parafraseando-a, digo: Não se nasce 

velho, constrói-se. 

 

Considerações 

 

O processo educativo é um dispositivo importante para que as mulheres tornem-se 

protagonistas da sua vida e ressignifiquem a condição de ser mulher e velha na 

contemporaneidade. A liberdade mesmo que tardia é um princípio para a concretização da 

autonomia e independência na realização de ações que foram postergadas ao longo da vida: 

As mulheres nesse processo do protagonismo criativo na UATI, ressignificam a vida e 

ultrapassam as barreiras do preconceito, da invisibilidade do julgamento e da ditadura 

machista imposta pelo matrimônio e pela função doméstica familiar. 
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O projeto possibilita às idosas a visibilidade social através do protagonismo criativo, 

social e coletivo. Essa pesquisa promove a reflexão acerca de como o engajamento veiculada 

pelo UATI promove condições para o empoderamento feminino na velhice e 

consequentemente a construção da autoestima e melhoria da qualidade de vida. 
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