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RESUMO 

 

Os movimentos feministas passaram por uma série de modificações ao longo da história. 

Vários estudos atuais se centram na relevância que a cultura digital adquire para tais 

movimentos, frequentemente focando em mulheres jovens. Contudo, no Brasil, pessoas 

mais velhas são conectadas às mídias sociais (SENIORLAB, 2016) e dados recentes 

comprovam o aumento dos acessos em faixas etárias superiores aos 50 anos. Conforme 

apontou uma das entrevistadas desta pesquisa: as mulheres mais velhas “precisam entrar 

no circuito também, para mudar um pouco essa mentalidade de que a gente não serve para 

mais nada”. O idadismo, enquanto preconceito baseado na idade, tornou-se uma das 

variadas formas de discriminação que foram naturalizadas. Esta pesquisa teve como 

objetivo analisar como feministas consideradas maduras / velhas e que são ativas em 

plataformas de redes sociais lidam com seu envolvimento com práticas comunicativas do 

feminismo nesta fase de suas vidas. Seguiu-se uma abordagem qualitativa, calcada na 

realização de entrevistas online semiestruturadas com cinco mulheres, de diferentes 

Estados brasileiros, acima dos 50 anos, atentando para atravessamentos de suas múltiplas 

experiências de vida com o feminismo e cultura digital. Conclui-se que, por um lado, que 

elas seguem atuantes enquanto feministas e para tal são relevantes, tanto social quanto 

politicamente, suas práticas comunicacionais mediadas por ambientes online. Por outro 

lado, envelhecer no Brasil é visto de forma pejorativa, não pelas entrevistadas em si, mas 

na forma como elas são percebidas enquanto sujeitos no mundo pelos outros. Portanto, 

qualquer dificuldade de integração em debates intergeracionais deriva da própria estrutura 

idadista de nossa sociedade. Acredita-se, assim, que é necessária a inclusão e 

reconhecimento das subjetividades de mulheres maduras para compor um olhar 

interseccional e de resgate histórico sobre os movimentos feministas contemporâneos. 

 

Palavras-chave: feminismo; idadismo; cultura digital; entrevistas; Comunicação. 
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ABSTRACT 

 

The feminist movements have undergone a series of modifications through the course of 

history. Various recent studies base themselves in the relevance that digital culture 

acquires for feminist movements, frequently focusing on young women. However, in 

Brazil, older people are connected to social media (SENIORLAB, 2016) and recent data 

prove the increase of access in the age group above 50 years old. As pointed out by one 

of the interviewees of this research: older women “need to get into the circuit [connected] 

in order to change a bit the idea that we are useless now”. Ageism, while being a prejudice 

based on age, has become one of the various forms of discrimination that has been 

naturalized. This research had the objective of analyzing how feminists considered mature 

/ old and who are active on social media platforms deal with the engagement with 

communicative practices of feminism at this stage of their lives. A qualitative approach 

was followed, based on semi-structured online interviews with five women from different 

Brazilian states above the age of 50, focusing on their multiple experiences with feminism 

and digital culture. In conclusion, on the one hand, they are active feminists, and in order 

to be so, their communication practices mediated by online platforms are both socially 

and politically relevant. On the other hand, aging in Brazil is seen in a pejorative way, not 

by the interviewees themselves, but in the ways they are perceived as subjects in the world 

by others. Therefore, any difficulty of integration in intergenerational debates stems from 

the very idadist structure of our society. Hence, we believe that the inclusion and 

recognition of the subjectivities of mature women is necessary to compose an 

intersectional and historical rescue look at contemporary feminist movements. 

 

 

Keywords: feminism; ageism; digital culture; interviews; Communication. 
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Introdução 

 

 

Esta pesquisa é focada em mulheres feministas acima dos 50 anos. Mulheres que 

estão entrando na polêmica “terceira idade”, muitas nascidas na geração dos chamados 

“baby boomers”, e que possuem memórias mais estreitas em relação a períodos históricos 

anteriores dos movimentos feministas, distantes de minhas próprias vivências enquanto 

uma jovem engajada com tais pautas. 

Essas mulheres, comumente não referenciadas nas próprias literaturas feministas, 

estão conectadas aos dispositivos contemporâneos de comunicação por meio da internet 

e muitas delas participam dos movimentos feministas atuais via redes online, fazendo 

parte do que é considerado por algumas teóricas como a “quarta onda feminista”1. No 

entanto, frequentemente associa-se esta onda – e quiçá os próprios movimentos feministas 

de forma mais ampla – somente às mulheres jovens, desconsiderando a experiência, 

legado, práticas comunicacionais e de certo modo a própria existência de feministas de 

gerações anteriores, que seguem atuantes. Esta dissertação é sobre elas. 

De acordo com Carla Cristina Garcia (2015), o termo feminismo foi utilizado pela 

primeira vez por volta de 1911 nos Estados Unidos, sendo, portanto, uma pauta que já 

possui ao menos mais de um século. Desde então, como demonstram os diversos registros 

teóricos, o movimento foi dividido em inúmeras correntes que tomam formas múltiplas 

de organização a depender do viés que se deseja adotar, por isso minha escolha nesta 

dissertação por sempre me referir a “movimentos feministas” ou “feminismos” no plural, 

reconhecendo sua multiplicidade. Ainda assim, por muito tempo mulheres negras, 

indígenas, maduras, transgênero, com deficiência, dentre outras, ficaram – e ainda ficam 

em muitos casos – à margem das práticas e referências teóricas feministas. 

A partir da década de 1970, com a acentuação dos debates feministas em meios 

acadêmicos, houve o importante questionamento de teorias e formas de ver e viver o 

mundo já estabelecidas, assim como da suposta neutralidade e objetividade científica. No 

 
1 Nos estudos feministas é comum a utilização do termo “onda feminista” para designar determinado 

período histórico constituído por reivindicações feministas. Estes períodos, seja na história do Brasil ou do 

mundo, não necessariamente são simultâneos. Disponível em: “Heloisa Buarque de Hollanda mergulha na 

quarta onda feminista em livro recém-lançado”. Jornal O Globo. Acesso em: 20 fev. 2021. 

https://oglobo.globo.com/cultura/livros/heloisa-buarque-de-hollanda-mergulha-na-quarta-onda-feminista-em-livro-recem-lancado-23320288
https://oglobo.globo.com/cultura/livros/heloisa-buarque-de-hollanda-mergulha-na-quarta-onda-feminista-em-livro-recem-lancado-23320288


12 
 
 

 

 

 

entanto, a própria academia ainda era – e segue sendo – um espaço que privilegia a 

entrada, permanência e reconhecimento de pessoas brancas, escolarizadas, de classes não 

populares. Ademais, ainda naquela época, foram mantidos alguns supostos essencialistas 

da natureza e a categoria única de um conceito normativo do que é a mulher. Com isso, o 

próprio movimento – neste caso no singular propositalmente, para marcar que me refiro 

a um certo feminismo acadêmico – sofreu muitos questionamentos por não levar em 

consideração as diversas formas de existências. 

Com a evolução dos debates feministas acerca das questões de gênero, raça, classe 

e sexualidade foi possível identificar pontos de dissidência dentro dos movimentos, 

ampliando o que Márcia Tiburi (2019, p. 45) chamou de “dialogicidade do feminismo”, 

em referência à presença concreta das diferenças, tendo o dissenso como sua característica 

dessa multiplicidade de vozes. Autoras como Audre Lorde (1984), Gayatri Spivak (1994) 

e Lélia Gonzalez (1992, 1993) foram e são fundamentais para repensar os feminismos 

através das diferenças humanas em conjunturas geopolíticas e identitárias distintas. 

Nessa diversidade se baseia a importância dos feminismos contemporâneos, ao se 

tentar fugir de uma proposta genérica e falsamente universal, como fora criticado o 

movimento em sua fase inicial sobre a figura da mulher, sobretudo quando lembramos 

que este termo foi durante muito tempo apropriado pelo patriarcado de maneira opressiva. 

Mas, os feminismos, em suas diversas posturas ideológicas e práticas, não estão isentos 

de “pontos cegos”. Afinal, eles coexistem em modo processual nos mais diferentes 

contextos culturais, tornando-se cada vez mais complexos, locais, globais, algo 

“particular e geral ao mesmo tempo” (TIBURI, 2019, p. 43). 

Um desses pontos cegos, sobre o qual esta dissertação se volta, é a falta de atenção 

que tem se dado à questão do idadismo nos movimentos feministas. O termo foi 

originalmente cunhado pelo médico estadunidense Robert Butler em um de seus trabalhos 

na área de gerontologia de 1969 chamado de “Age-Ism: Another form of Bigotry” (“Idade-

Ismo: Uma outra forma de intolerância”, tradução nossa). Considerando o 

envelhecimento da população nas comunidades norte-americanas, o médico analisa a 

necessidade de considerar a discriminação contra a idade uma forma de preconceito. 

Nesse sentido, viso atentar nesta dissertação para as vivências de feministas maduras / 

velhas, sabendo que tal tarefa é complexa e atravessada por outros marcadores 

identitários. 
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A complexidade encontrada ao estudar os movimentos feministas não tira o valor 

da tarefa. Enquanto mulher cis, branca, heterossexual, nascida e criada na região do 

Sudeste brasileiro, devo admitir que é um processo que me leva a constantes construções 

e reconstruções do meu perfil tanto pessoal e, enquanto pesquisadora. Estudar esses 

movimentos me ajuda a melhorar o modo como eu vejo o mundo, assim como trouxe à 

tona lutas internas e o reconhecimento latente do lugar no qual eu me encontro e encontrei 

ao longo desta pesquisa. 

Eu, que me considero feminista desde quando posso me lembrar, posso afirmar 

que no início dos meus estudos sobre teorias feministas passei a me reconsiderar enquanto 

tal, no sentido de me reconstruir enquanto feminista. Acredito ser esse um dos papéis 

fundamentais em conhecer nossa história, mulheres que vieram antes de mim, correndo 

o risco aqui em fazer alusão a algum sentido de coletividade em um cenário tão 

diversificado. 

A proposta inicial do meu projeto de pesquisa se originou em indagações a 

respeito do legado histórico do feminismo. Partindo de minhas vivências em plataformas 

de mídias sociais – como Facebook, Instagram, blogs, dentre outros – e conversas 

ocorridas pessoalmente com amigas e outras mulheres que se autodeclaram feministas, 

notava uma escassez de referências das mulheres que participaram dos movimentos em 

outros períodos, não somente nas histórias contadas, mas também na dificuldade em 

incluir a participação destas mulheres nos movimentos atuais. 

Para corroborar com tal percepção, na maioria dos textos utilizados como 

referência, encontrei proposições fortemente marcadas em relação aos principais pontos 

dos debates sobre gênero, classe e raça, mas pouco foi incluído sobre as diferenças 

intergeracionais e fatores de idade. Seria a escassez dessa perspectiva nos debates 

relevante para as construções dos feminismos contemporâneos? Como podemos incluir 

as mulheres mais velhas nos debates feministas cada vez mais tecnologicamente 

mediados? Teriam elas facilidade de acesso a essas ferramentas? Como as plataformas de 

redes sociais podem ser consideradas nos ativismos atuais quando incluímos o fator da 

idade? Estas são as questões que dão base à presente pesquisa. 

Em “Idade, raça, classe e gênero: mulheres redefinindo a diferença”, Audre Lorde 

(1984, p. 117) aponta que “ao ignorar o passado, somos encorajados a repetir seus erros”, 

alegando queo “fosso entre gerações” atua como ferramenta ao patriarcado para qualquer 
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sociedade opressora. A importante “amnésia histórica” é levantada como ponto de 

necessária transformação quando retratamos os movimentos feministas pelo viés do 

racismo ou contra a hegemonia da heteronormatividade, argumentando o quanto pessoas 

de etnias não brancas ou LGBTQIA+2 foram excluídas de muitos processos de arquivo 

da memória da humanidade e como isto influenciou nos meios de construções identitárias. 

Por que não incluir as diferenças intergeracionais? 

Ao trazer a relevância desta discussão, evoco a ideia de “hierarquia de opressão”, 

publicado originalmente em 1983 por Audre Lorde. Enquanto mulher negra, lésbica, 

feminista, socialista e mãe, a autora assinala que o colonialismo impôs a crença na 

superioridade de uma raça, no caso a branca, sobre todas as outras, mas também formas 

de sexismo e o heterossexismo. Então, a autora reafirma a importância de contestarmos a 

suposta superioridade de uma raça sobre a outra, enquanto meio de legitimação do direito 

de dominar. Atualmente, esse ponto de análise tem sido bastante abordado através da 

noção de interseccionalidade3. Todos estes termos, apesar de suas origens e abordagens 

únicas, coexistem para nos lembrar que as pessoas podem sofrer opressões distintas ao 

mesmo tempo, assim, movimentos como os feminismos contemporâneos devem refletir 

e atuar considerando que a busca pela igualdade e liberdade não pertence a um único 

grupo. Desse modo, pensar sobre esses movimentos hoje sem incluir questões geracionais 

ou fatores de idade deixa sua agência e protagonismo somente nas mãos de jovens e 

desconsidera gerações anteriores e parte de sua história. 

Os estudos feministas, assim como pesquisas dedicadas às mídias sociais, têm 

concentrado suas atenções na juventude. Mulheres consideradas na “meia idade” e/ou 

“velhas”, principalmente, tornam-se marginalizadas nos mesmos. Neste sentido, o 

conceito de idadismo compreende uma demarcação dos problemas acerca da idade 

 
2 O movimento LGBTQIA+ significa: l para lésbicas, g para gays, b para bissexuais, t para transexuais, q 

para teoria queer, i para intersexual e a para assexuais. Disponível em: Orgulho LGBT e as muitas facetasdo 

movimento - Politize!. Acesso em: 20 fev. 2021. 
3 O termo “interseccionalidade” foi originalmente cunhado pela professora estadunidense de Direito, 

Kimberlé W. Crenshaw, na década de 80, com base em seus estudos seminais sobre teoria crítica da raça. 

Ele será mais bem explicado no primeiro capítulo desta dissertação, mas por ora pode ser entendido como 

o entrecruzamento de diversas camadas e formas de opressão e/ou discriminação para grupos minoritários 

a partir de seus marcadores de gênero, raça, sexualidade, classe, dentre outros. Inicialmente, no trabalho de 

Crenshaw, focava-se nas mulheres negras e posteriormente a noção foi apropriada para pensar outros 

atravessamentos identitários e de opressão. 

https://www.politize.com.br/orgulho-lgbt/
https://www.politize.com.br/orgulho-lgbt/
https://www.politize.com.br/orgulho-lgbt/
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(CALASANTI, 2008), posicionando o velho em um não-lugar, aquele que é pouco citado 

ou desconsiderado. 

Dentro desta questão, pensando na construção do envelhecimento como algo da 

ordem do natural e, portanto, utilizando-a como um dos meios de justificativa para o 

idadismo, as relações de idade também se interseccionam com outras relações de poder, 

nas quais a idade também servirá como princípio de organização social. Conforme Castro 

(2015, p. 4) argumenta, o envelhecimento é uma “construção sociocultural marcada por 

uma ampla série de fatores” e interligada cada vez mais às instâncias comunicacionais e 

práticas de consumo. O idadismo está, portanto, incorporado nas instituições, nas 

políticas culturais e sociais. Ainda que todas as categorias de idade sejam socialmente 

construídas, o idadismo apela para a estigmatização e opressão de quem nós ainda vamos 

potencialmente nos tornar. A partir das diferenças intergeracionais, é possível analisar as 

continuidades e descontinuidades de um movimento (GONÇALVES; PINTO, 2011) no 

qual as assimetrias dos lugares de fala, acesso diferenciado ao poder e o surgimento de 

novas formas de organização política, imbricadas pela participação e ativismo digitais, 

dificultam a construção de uma genealogia histórica do feminismo. 

Na compreensão de que experiências acumuladas fazem diferença (CALASANTI, 

2008), no Brasil, a agenda feminista não sofreu muitas mudanças nos últimos anos, e 

pautas como a legalização do aborto e o combate às diversas formas de violência contra 

a mulher permanecem em destaque. No entanto, a idade enquanto categoria 

epistemológica ainda encontra entraves mesmo em âmbitos da ciência voltados para 

desafiar estereótipos culturalmente construídos e baseados no corpo. Nem sempre 

conseguem desconstruir o conjunto de pensamentos hegemônicos acerca das mulheres 

que ultrapassaram seus anos reprodutivos. 

Desde o período eleitoral de 2018, pautas feministas e de violência de gênero 

tomaram os holofotes devido aos comentários misóginos por parte de um dos principais 

candidatos, atual presidente do Brasil, seus seguidores ou partidários. Atualmente, 

considerando o cenário de pandemia mundial4, o papel das mulheres continua em 

 
4 No dia 11 de março de 2020 a OMS declarou o vírus COVID-19 uma pandemia. Disponível em: 

Organização Mundial da Saúde declara novo coronavírus uma pandemia | ONU News. Acesso em: 12 fev. 

2021. 

https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706881
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destaque, por inúmeros motivos, como o aumento de carga mental e trabalho5 e nos 

índices de violência de gênero6. Vivemos um cenário complexo com múltiplas camadas 

de enfrentamentos individuais e coletivos, e de uso intenso dos aparatos tecnológicos. 

É um período desafiador, individualmente e para o andamento de pesquisas 

acadêmicas. Porém, tendo como base teórica a noção de idadismo e sua relação com 

feminismos e a cultura digital, pode ser visto como um período estimulante (nesta 

perspectiva em específico). Pela impossibilidade de práticas em ambientes públicos, 

muitas ações migraram para plataformas digitais, desta forma, na medida em que a 

dimensão empírica desta pesquisa foi concretizada através da realização de entrevistas 

com mulheres feministas, a partir dos 50 anos, e que utilizam mídias sociais em seu 

cotidiano, encontrei-me diante de uma ocorrência inesperada, exatamente por vivermos 

um momento no qual o isolamento social intensificou numerosas demandas sociais por 

vias digitais. 

Sobre o recorte da idade, esta pesquisa parte de um posicionamento de certa forma 

arbitrário em virtude da própria subjetividade da existência de um marcador etário em 

relação ao tornar-se madura ou velha. Consideramos as reflexões feitas por Simone de 

Beauvoir (2018) a respeito da velhice, que possui uma dimensão abstrata e que deve ser 

compreendida enquanto fator biológico e cultural, assim como psicológico e social. A 

autora também argumenta sobre as diferenças no envelhecimento para os homens e 

mulheres, atribuindo ao recorte dos 50 uma certa relevância para a mulher em relação à 

menopausa. No entanto, retomamos a questão da arbitrariedade, pois, primeiramente, 

diversos fatores biológicos podem antecipar ou postergar o surgimento da menopausa e 

– não menos importante – nem toda mulher passa pela menopausa, já que a existência do 

útero não define o ser mulher. Ainda assim, optou-se por focar na pesquisa em mulheres 

acima dos 50 anos de idade, considerando que qualquer critério de recorte etário seria, 

em alguma medida, da ordem da escolha da pesquisadora. 

 
5 Em relatório emitido pela ONU Mulheres, com base em pesquisa feita em quase 50 países, as mulheres 

continuam absorvendo a maior parte dos trabalhos não pagos. Disponível em: whose time to care: Unpaid 

care and domestic work during COVID-19 | UN Women Data Hub. Acesso em: 20 nov. 2020. 
6 Fontes diversas comprovam o aumento da violência de gênero em vários países, incluindo o Brasil. 

Disponível em: O aumento da violência contra a mulher na pandemia de Covid-19: um problema histórico 

(fiocruz.br). Acesso em: 20 nov. 2020. 

https://data.unwomen.org/publications/whose-time-care-unpaid-care-and-domestic-work-during-covid-19
https://data.unwomen.org/publications/whose-time-care-unpaid-care-and-domestic-work-during-covid-19
http://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1781-o-aumento-da-violencia-contra-a-mulher-na-pandemia-de-covid-19-um-problema-historico.html
http://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1781-o-aumento-da-violencia-contra-a-mulher-na-pandemia-de-covid-19-um-problema-historico.html
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As entrevistas, semiestruturadas, foram realizadas de maneira integralmente 

digital, através da plataforma Zoom7, em respeito ao período de afastamento social em 

que vivemos e a faixa etária das mulheres que estão sendo entrevistadas8. Estas entrevistas 

seguiram um roteiro de perguntas (ver anexos 1 e 2), elaborado a partir dos objetivos e 

hipóteses que a pesquisa pretendeu responder, também como guia para as entrevistas. 

Portanto, as perguntas foram engendradas pensando nos eixos interseccionais; o 

aprofundamento sobre usos e apropriações das tecnologias de comunicação e informação 

(TICs) pelas mulheres entrevistadas; suas considerações e experiências feministas e 

questões acerca da idade/vivências etaristas perpassando tais inquietações. 

As mulheres participantes da pesquisa foram alcançadas através de indicações, 

buscas em grupos feministas do que faço parte e buscas em plataformas de redes sociais. 

Como etapa simultânea à realização dessas entrevistas, foi feita a observação das 

interações nas redes sociais de seus perfis pessoais, pois a análise dessas interações é 

substancial para compreendermos a apropriação dos meios tecnológicos enquanto 

possíveis ferramentas de ativismo, para ampliação do conhecimento ou manifestação de 

debates feministas. Parte-se de dados que demonstram que pessoas mais velhas são 

conectadas às mídias sociais, mesmo no Brasil (SENIORLAB, 2016), e que essas mídias 

são ambientes de usos e apropriações por ativistas feministas. Como ocorreu com o 

movimento feminista chileno desencadeado pelas ações do coletivo LasTesis e sua canção 

performance “Un violador en su camino”, que de uma pequena cidade do Chile tomou o 

mundo, através do uso das plataformas de redes sociais9. 

Parto das seguintes hipóteses de pesquisa: a) haveria, por parte das mulheres 

feministas maduras, um sentimento de serem negligenciadas pelas gerações mais jovens; 

b) haveria uma desconfiança nas mídias sociais como forma de exercício de seu ativismo, 

principalmente em oposição aos movimentos offline; c) contudo, ainda assim, elas 

sentiriam que é necessário estar presente nas plataformas de redes sociais para sua 

 
7 Disponível em: Zoom Meetings - Zoom. Acesso em: 04 jun. 2021. 
8 Em notas oficiais, o início da faixa etária considerada de risco é acima dos 60 anos, com ou sem alguma 

comorbidade, e para a finalidade desta pesquisa foram entrevistadas mulheres acima dos 50 anos quese 

considerem feministas. Disponível em: Idade como fator de risco na Covid-19: atualizações - PEBMED. 

Acesso em: 04 jun. 2021. 

9 Disponível em: 'O estuprador é você': o que pensam as criadoras do hino feminista que virou fenômeno 

global - BBC News Brasil. Acesso em: 04 jun. 2021. 

https://zoom.us/meetings
https://pebmed.com.br/idade-como-fator-de-risco-na-covid-19-atualizacoes/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-50711095
https://www.bbc.com/portuguese/geral-50711095
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comunicação e sociabilidade e para se manterem atualizadas sobre os debates feministas 

e d) o aumento de uso dessas plataformas por elas teria se dado principalmente a partir de 

2018, por conta das eleições presenciais no Brasil. 

Assim, considerando os diversos usos e apropriações em ambientes digitais, 

incluindo plataformas de redes sociais, acreditamos que se torna viável avaliar as 

possíveis práticas de ativismos que foram migradas em contraste ou em complementação 

a movimentos offline. E ainda entender como se dão as vivências e apontamentos 

dialógicos nos relacionamentos entre gerações nesses meios e as intersecções entre 

feminismos. 

Esta pesquisa buscou, portanto, compreender tais vivências e as possíveis 

negociações e disputas que são sentidas pelas feministas maduras através de sua atuação e 

presença online. Como objetivos específicos pretendo averiguar se existe uma relação de 

(des)confiança nas redes sociais como formas de exercer os ativismos, especialmente em 

contraste com os movimentos estritamente offline, e se estas mulheres se sentem de 

alguma forma negligenciadas pelas gerações mais jovens. Deste modo, busco evidenciar 

práticas etaristas entre feministas e ter uma melhor visão desta geração de mulheres, em 

seus diversos entrecruzamentos, nos seus usos cotidianos de plataformas de redes sociais 

na internet. 

Observando o exposto até aqui, o primeiro capítulo tem como proposta elaborar 

uma breve revisão histórica sobre os feminismos, focando em um olhar atualizado sobre 

os movimentos feministas contemporâneos e abrangendo o cenário brasileiro, assim 

como o imbricamento destes aspectos na cultura digital. 

Logo parto, no segundo capítulo, para o tema do idadismo e sua relação com 

gênero e as tecnologias da informação e comunicação. Neste percurso, aponto a 

necessidade de ampliação dos debates etaristas dentro do campo da Comunicação, as suas 

interfaces dentro das teorias feministas e a relevância de se refletir sobre este cenário 

junto às tecnologias digitais contemporâneas, responsáveis por conectar diferentes 

gerações, de diferentes lugares, em ambientes altamente compartilháveis. 

Por último, após o aprofundamento teórico, trago as trajetórias e vivências das 

mulheres que foram entrevistadas, pensando-as juntamente às articulações dos eixos 

temáticos desta pesquisa. Conforme apontado, seguindo uma abordagem de pesquisa 

qualitativa, foram realizadas entrevistas semiestruturadas online com cinco mulheres 



19 
 
 

 

 

 

acima dos 50 anos, majoritariamente do Sudeste brasileiro, que se consideram feministas 

e que utilizam plataformas de redes sociais em seu cotidiano. 

Vivemos um momento delicado da história do Brasil, semelhante e ao mesmo 

tempo diferente de outros momentos em que a democracia se viu ameaçada por contextos 

políticos e sociais. Porém, ao contrário de experiências anteriores, o acesso às 

informações e suas formas de manipulação nunca estiveram tão latentes. Talvez, por este 

mesmo motivo, tenha se tornado tão relevante compreender nos debates feministas as 

pessoas que foram colocadas à margem, inclusive pela sua idade. Compreender, ouvir e 

dar voz e contextualizar a relevância dessas pautas para as pesquisas de Comunicação, 

sem um posicionamento paternalista condescendente, é minha tentativa de trazer alguma 

contribuição para a área. 
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Capítulo 1: Contextualização dos feminismos 

 

Ao pensarmos sobre a epistemologia da história, considerando como uma de suas 

funções a preservação do passado coletivo como ferramenta para reinterpretarmos o 

presente, é notório como a constante obliteração da participação das mulheres nos 

registros históricos de campos os mais diversos – científicos, artísticos, políticos etc. – 

revela estas fontes como importantes estruturas dentro dos mais diversos contextos 

culturais, onde as abordagens de interpretação nunca são isentas de valores. 

As mulheres foram e são parte essencial da construção de agrupamentos sociais, 

ainda que tenham sido durante muito tempo, e sejam ainda hoje, impedidas de acessar 

certos lugares. Gerda Lerner (2019), historiadora feminista, em sua obra sobre a criação 

do patriarcado, discorre sobre uma de suas hipóteses relacionada ao quanto a negação de 

variados conhecimentos pode ter sido usada como dispositivo de manutenção do 

patriarcado ao longo dos anos. A autora é considerada pioneira no campo de estudos das 

mulheres10. 

As mulheres “fizeram história”, mesmo sendo impedidas de conhecer a 

própria História e de interpretar a história, seja a delas mesmas ou a dos 

homens. Foram excluídas da iniciativa de criar sistemas de símbolos, 

filosofias, ciências e leis. Elas não apenas vêm sendo privadas de 

educação ao longo da história em toda sociedade conhecida, mas 

também excluídas da formação de teorias. (LERNER, 2019, p. 29) 

Saber sobre a nossas memórias, o conhecimento das raízes culturais e 

ancestralidades, possui um papel fundamental no desenvolvimento psicológico tanto a 

nível individual, assim como para grupos sociais. No entanto, ainda observamos a 

dificuldade em múltiplos campos teóricos de perspectivas inclusivas às mulheres. 

Em “A Criação do Patriarcado” (LERNER, 2019), a autora explana sobre 

diferentes formas como o sistema do patriarcado foi imposto, remontando à época da 

invenção da escrita, e demonstra como, através da doutrinação e privação de acesso à 

educação, além de outros mecanismos utilizados por instituições ao longo dos períodos 

históricos, foi possível para que o patriarcado se sustentasse até os dias mais atuais. 

Porém, apesar do aspecto vitimista deste argumento, ao final do livro torna-se clara a 

 
10 Gerda Lerner (1920-2013) – “Gerda Lerner was the single most influential figure in the development of 

women’s and gender history since the 1960s.” Disponível em: Biography | Gerda Lerner. Acesso em: 20 fev. 

2021. 

http://www.gerdalerner.com/biography/
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força dinâmica existente em diversos grupos de mulheres e o potencial transformador das 

resistências. 

Desse modo, o feminismo pode ser definido como a tomada de 

consciência das mulheres como coletivo humano, da opressão, 

dominação e exploração de que foram e são objeto por parte do coletivo 

de homens no seio do patriarcado sob suas diferentes fases históricas, 

que as move em busca de liberdade de seu sexo e de todas as 

transformações da sociedade que sejam necessárias para este fim. 

Partindo desse princípio, o feminismo se articula como filosofia política 

e, ao mesmo tempo, como movimento social. (GARCIA, 2015, p. 13) 

Um dos reflexos no avanço dos movimentos feministas é a gama de arcabouço 

teórico disponível através de linguagens e suportes distintos, como livros, revistas, filmes, 

coletivos feministas – muitos com presença em meios digitais atualmente –, entre outros, 

ainda que não necessariamente signifiquem um avanço direto nos diálogos ou 

representatividade de grupos minoritários, principalmente quando levamos em análise 

como se dão os acessos à leitura e aos meios de comunicação no Brasil11. 

Dentro das discussões teóricas feministas, é comum iniciarmos os estudos através 

de leituras de escritos provenientes da Europa ou Estados Unidos. Essas leituras, apesar 

de também importantes, não refletem o nosso cenário brasileiro tão rico em produção 

literária e não atingem as nossas especificidades culturais. E, como mostrarei adiante 

neste capítulo, ainda que o próprio movimento em nosso país tenha começado em reação 

às mudanças em territórios estrangeiros, a base de nossas discussões feministas está nos 

feminismos negros, nas mulheres que atuavam em jornais e nos sindicatos. 

Desde a fala de Sojourner Truth12, em seu marcante discurso conhecido como “E 

eu, não sou uma mulher?”, passando por Lélia Gonzalez13 e, chegando aos tempos atuais, 

com Djamila Ribeiro, as mulheres negras foram fundamentais para a construção e avanço 

dos movimentos feministas. Os feminismos negros, ao trazerem a necessidade de 

repensarmos os feminismos voltados para mulheres brancas, assim como a inegável 

dimensão mundial do racismo, alteraram o curso de todo o movimento. 

 
11 Disponível em: Um em cada quatro brasileiros não têm acesso à internet | Agência Brasil (ebc.com.br) e 

Literatura reflete desigualdade racial no Brasil – Jornal da USP. Acesso em: 20 fev. 2021. 
12 Disponível em: Angela Davis: A potência de Sojourner Truth – Blog da Boitempo. Acesso em: 15 set. 2020. 
13 Lélia de Almeida Gonzalez ou, como ficou conhecida, Lélia Gonzalez. Mulher negra e militante 

desencadeadora das mais importantes propostas de atuação do Movimento Negro Brasileiro. Disponível 

em: Livros e textos de Lélia Gonzalez - Geledés (geledes.org.br). Acesso em: 15 fev. 2021. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/um-em-cada-quatro-brasileiros-nao-tem-acesso-internet
https://jornal.usp.br/atualidades/literatura-reflete-desigualdade-racial-no-brasil/
https://blogdaboitempo.com.br/2018/11/26/angela-davis-a-potencia-de-sojourner-truth/
https://www.geledes.org.br/livros-e-textos-de-lelia-gonzalez/
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Atualmente, a relevância destes movimentos tem sido pautada nas discussões 

sobre os feminismos decoloniais. Categoria que propões mudanças epistemológicas, 

considerando a imposição colonialista nas esferas de gênero, buscando libertar o campo 

do conhecimento do exclusivismo das perspectivas eurocêntricas, especialmente de 

países colonizadores. 

Entendendo que classe, raça e gênero se interligam na manutenção das estruturas 

que sustentam a colonialidade, o pensamento decolonial surge como um projeto de 

transformação do pensamento acadêmico. Conforme abordado por Fernanda Carrera 

(2020), doutora em Comunicação, a metodologia fundamentada em princípios 

decoloniais marca o lugar ocupado, historicamente pelo pesquisador, assim o retira do 

senso comum do pensamento baseado em um “sujeito universal” (FAUSTINO, 2013; 

apud CARRERA, 2020). 

Camila Damasceno de Andrade (2018, p. 172), doutoranda em direito, alega que 

a colonialidade “visa à dominação das diferenças como forma de reprodução do sistema”. 

Assim, além de naturalizar os binarismos que sustentam a estrutura patriarcal, o 

patriarcado proveniente de um pensamento colonizador eurocentrado impõe 

determinados modelos de família, identidades de gênero e de sexualidade (SEGATO, 

2013). 

As teorias e contribuições variadas de estudos que se alinham com uma 

perspectiva decolonial – tais como as propostas pelo grupo Modernidade/Colonialidade, 

que possui como membro fundador o sociólogo peruano, Aníbal Quijano – tornaram-se 

referência para pensarmos os impactos históricos na formação da sociedade ocidental 

moderna principalmente sobre sujeitos e corpos que foram subalternizados. Suas 

contribuições são de grande relevância para se entender os impactos do colonialismo para 

a estruturação do racismo, o desprezo da sabedoria dos povos originários, a fundação e 

manutenção do patriarcado colonial moderno ao contemporâneo, em suma, a imposição 

de diversas matrizes coloniais que estruturam nossas sociedades até hoje. 

Não desejo afirmar com isso que autoras brancas não tenham trazido contribuições 

de grande relevância. Certamente o fizeram e o seguem fazendo. Donna Haraway14, por 

 
14 Donna Haraway é professora emérita no Departamento de História da Consciência da Universidade de 

Santa Cruz na Califórnia; PhD em Biologia pela Universidade de Yale e leciona e escreve nas áreas da 

ciência, tecnologias, teorias feministas, entre outras. Disponível em: Women's, Gender, and Sexuality 

Studies (yale.edu). Acesso em: 20 fev. 2021. 

https://wgss.yale.edu/wgss-welcomes-donna-haraway
https://wgss.yale.edu/wgss-welcomes-donna-haraway
https://wgss.yale.edu/wgss-welcomes-donna-haraway
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exemplo, suscitou uma reflexão e debate ainda pertinentes nos tempos atuais, alertando-

nos sobre a influência da ciência e tecnologia sobre os nossos corpos e relações sociais, 

o que tornou o “Manifesto Ciborgue” (1985) uma obra de referência, conforme veremos 

adiante. Contudo, permanece a pouca incorporação das discussões de idade e geracionais. 

A questão da idade ficou por um longo tempo vinculada às pesquisas de áreas da 

gerontologia e psicologia, conectadas ao corpo e a saúde, pesquisas que pouco circulavam 

nos âmbitos sociológicos, mesmo quando diversas delas apontavam tal questão como um 

fator subjetivo e sujeito às questões culturais, portanto cronológica e geograficamente 

cambiável. 

Ao chegar neste ponto, me pergunto, se neste país transpassado por tantas 

complexidades culturais e, neste momento, com o destaque para as conversas 

interseccionais cada dia mais mediadas pela cultura digital, já não passamos da hora de 

incluirmos a idade em nossos debates. Considerando também, o conceito de roleta 

interseccional proposto por Carrera (2020, p. 6), como uma ferramenta metodológica que 

busca “identificar os rastros da interseccionalidade nas diversas expressões e experiências 

comunicacionais”. 

Conforme apontado na introdução, neste capítulo irei apresentar uma breve 

revisão da literatura sobre os movimentos feministas a partir de um olhar da 

contemporaneidade, centrando-me logo após no contexto brasileiro e em como diversas 

mídias sociais têm sido importantes mediadoras de debates feministas. Feito isso, iremos 

passar, no segundo capítulo, para a discussão voltada para o idadismo e seu 

entrelaçamento com questões de gênero. 

1.1 Breve revisão histórica dos debates feministas 

Pensar nos feminismos contemporâneos não é uma tarefa que se faz sem uma 

necessária revisão histórica. No entanto, esta tarefa esbarra em diversos enredamentos 

decorrentes da ausência de uma tradição no processo de historicização da memória 

feminista. Assim, cada esforço de compilação das teorias feministas pode passar uma 

impressão anacrônica às/aos leitoras/es, ainda que tratando da genealogia destes registros 

ao longo do tempo. 

Durante um tempo, era quase como se as mulheres não fizessem parte da história. 

Essa afirmação, apesar de carregar um certo tom de exagero, reflete o sentimento de 
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exclusão das contribuições das mulheres na história, invisibilizando as vozes, 

pensamentos e presença das mulheres, conforme apontei brevemente no início deste 

capítulo. De acordo com Carla Cristina Garcia (2015, p. 107), doutora em Ciências 

Sociais, as mulheres eram colocadas em uma “posição desfavorável e inferior” no campo 

intelectual, algo que era propagado como natural, pertencente ao sexo feminino. Assim, 

foram delegados às mulheres papéis específicos relacionados à casa e maternidade, 

marginalizando sua participação nos campos científico, político, teórico, literário, dentre 

outros. 

Desta forma, propor uma revisão histórica dos debates feministas, situada na 

contemporaneidade, é realizar uma análise das possíveis lacunas, do oculto, uma busca 

pelo que foi deixado à margem de registros culturalmente consolidados dentro de 

estruturas patriarcais ou, como Garcia (2015, p. 109) propõe: “não se trata unicamente de 

recuperar o passado e esclarecer as razões dessa amnésia, mas sim de descobrir novas 

formas de se relacionar com ele”. 

Conforme Sandra Harding (2019, p. 95), filósofa norte-americana, as teorias 

feministas tiveram como aspecto motivador inicial “estender e reinterpretar as categorias 

de diversos discursos teóricos”, tornando visível o que foi invisibilizado, as atividades 

das mulheres em diversos âmbitos intelectuais. Corroborando a visão de Garcia (2015), 

fundamentada no argumento de que os movimentos feministas, desde os seus esforços 

iniciais, buscavam acabar com a exploração sexista e opressão, buscava-se uma tomada 

de consciência das mulheres enquanto coletivo humano sobre o sistema patriarcal no qual 

estão inseridas em seus diferentes momentos históricos. 

Segundo bell hooks15 (2019), professora e teórica feminista, ainda que o 

feminismo tenha se fortalecido quando encontrou o caminho da academia, ele faz parte 

de um processo histórico que pode ser estudado a partir de diversos pontos e parte de uma 

tomada de consciência individual e coletiva das mulheres. Essa tomada de consciência 

originou-se no reconhecimento das injustiças as quais os diversos grupos de mulheres 

foram subjugados sistematicamente pelo patriarcado. 

 
15 bell hooks é pseudônimo para Gloria Jean Watkins, sempre escrito em letras minúscula visando valorizar 

a obra e não a autoria da professora estadunidense e ativista. Disponível em: bell hooks | Biography, Books, 

& Facts | Britannica. Acesso em: 20 fev. 2021. 

https://www.britannica.com/biography/bell-hooks
https://www.britannica.com/biography/bell-hooks
https://www.britannica.com/biography/bell-hooks
https://www.britannica.com/biography/bell-hooks
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Em breve histórico, a cultura patriarcal fundamenta-se numa visão de mundo 

sustentada pelo mito da desigualdade entre o homem e a mulher, uma reinterpretação 

simbólica e artificial pela sociedade e suas instituições, baseada em uma construção 

binária que se reflete nos corpos e na construção dos estereótipos de dois gêneros. 

Conforme Dulce Whitaker (1988), socióloga brasileira, a socialização como o processo 

pelo qual a cultura é internalizada significa que nossos guias de ação e programação que 

integram os nossos modos de vida estão atrelados a este mito que permitiu a construção 

de um sistema político de hegemonia masculina. 

A ideologia patriarcal, enquanto sistema de privilégios, como explicitado por 

Márcia Tiburi (2019), filósofa e escritora brasileira, é a estrutura que organiza a 

sociedade. Considerada como natural por muitos, essa forma de organização foi parte 

essencial das críticas elaboradas pelo movimento feminista radical estadunidense a partir 

dos anos 60. As feministas radicais foram responsáveis não somente por uma importante 

revolução no campo teórico feminista, mas também no prático. 

Para as radicais não se tratava apenas de ganhar o espaço público, mas 

também era necessário transformar o espaço privado. Identificaram 

como centros da dominação patriarcal esferas da vida que até então se 

consideravam privadas. A elas corresponde o mérito de terem 

revolucionado a teoria política ao analisar as relações de poder que 

estruturam a família e a sexualidade e sintetizam esta ideia no slogan: 

“O pessoal é político”. (GARCIA, 2015, p. 87) 

Tal “slogan”, creditado à jornalista e ativista estadunidense Carol Hanisch, coloca 

em lugar de destaque as relações de poder que estrutura(va)m a família e a sexualidade, 

nas quais, dentro da lógica do patriarcado, os homens tira(ria)m benefícios, tanto no 

âmbito psicológico quanto econômico. Tal expressão propõe também uma reflexão sobre 

as dimensões da vida privada – historicamente atribuída às mulheres – e pública – que 

cabia aos homens16. 

Desta maneira, assuntos que eram considerados como problemas individuais 

foram levados à esfera política17, demonstrando que era uma experiência comum a todas 

 
16 Para uma importante crítica feminista à noção de espaço público proposta por Jürgen Habermas ver os 

trabalhos da filósofa Nancy Fraser, principalmente Fraser (1990). 
17 É relevante lembrarmos que mulheres ainda são majoritariamente, em diversas culturas e localidades, 

responsáveis pelo serviço doméstico. Em um país como o Brasil, que não oferece condições econômicas 

ou sociais para as mulheres estarem no mercado de trabalho sob condições de equidade, muitas avós, por 

exemplo, acabam sendo ponto de apoio para as suas filhas ou filhos, perdurando um trabalho doméstico 

pouco valorizado, mesmo no seio familiar. Mesmo as mulheres que conseguem delegar o trabalho 

doméstico, geralmente o fazem sobre as avós ou a contratação de empregadas domésticas. 
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e consequência de um sistema opressor. Nos fundamentos teóricos elaborados por 

feministas radicais18, foram abordadas questões sobre os privilégios econômicos, sexuais 

e psicológicos: através da satisfação do ego, por exemplo, ocorreria reflexo nas relações 

econômicas, claramente vantajosas aos homens. Portanto, parte importante do movimento 

radical, baseava-se em um posicionamento que se pode considerar utópico, pois, para 

alcançar novas formas de vida que superassem as raízes de opressão, seria necessário a 

construção de uma nova figura masculina.  Os debates que fizeram parte da agenda radical 

foram elementos relevantes para análise da violência de gênero. Dentre as contribuições 

já citadas, foram importantes o caráter ativista através de manifestações, marchas, grandes 

atos de protestos e a criação de centros e grupos de apoio às mulheres, que atuavam não 

somente para organização política, mas também como centros de auxílio psicoterapêutico 

para mulheres vítimas de violência de gênero. As mobilizações causaram grande impacto 

na opinião pública e repercutiram mundialmente. 

Apesar de ser um movimento que valorizava a experiência individual de cada 

mulher, o avanço das discussões de classe, do movimento LGBTQIA+ e, principalmente, 

dos impasses com o lesbianismo e mulheres trans, foram as questões principais que 

levaram o movimento à rachadura. Ou seja, o ingresso de cada vez mais mulheres, o 

surgimento de grupos de oposição e a própria dificuldade de estruturação interna levaram 

à divisão do movimento feminista radical. 

Há de se reconhecer que, atualmente, falar em feminismo radical soa como um 

termo duplamente pejorativo. Parte pela falta de discussão da importância desse 

movimento, parte pelo peso etimológico que a palavra “radical” carrega. Mas, aqui, é 

importante pontuar o quanto este debate, apesar de suas referências históricas, mantém- 

se presente, ainda que fora do demarcador do feminismo radical. 

Como afirma hooks (2019, p. 25), “feministas são formadas, não nascem 

feministas”. Assim, legitima-se a importância dos grupos de autoconscientização 

organizados pelo movimento radical. Nestes grupos, praticava-se a conscientização a 

nível individual e coletivo, no sentido de reconhecimento da opressão patriarcal e do 

sexismo e machismo cotidianos e como as mulheres também poderiam praticar níveis de 

opressão, interna e externa. 

 
18 “A política sexual” de Kate Millet, a “Dialética da Sexualidade” de Shulamith Firestone e o manifesto 

fundador do New York Radical Feminist (1969) denominado “Politics of the Ego”. (GARCIA, 2015) 



27 
 
 

 

 

 

A autora ainda define que o feminismo é um movimento para acabar com o 

sexismo e exploração sexista. Colocar o sexismo como ponto central deslocaria o homem 

como principal inimigo e incluiria qualquer indivíduo, sistema ou instituição capaz de 

praticar esse tipo de opressão. Em observação ao conceito exposto por hooks (2019), 

Garcia (2015) aborda uma visão similar do termo “sexismo”, alegando que estaria 

submetido à estrutura social patriarcal, enquanto o machismo qualificaria atos ou 

discursos ligados a esta. 

Em meados da década de 70 nos Estados Unidos, quando o ativismo radical já se 

encontrava dividido, passando a ser reconhecido como um movimento mais teórico, o 

cenário feminista naquele país passou a destacar um feminismo mais liberal favorecido 

pelos meios de comunicação. Os grupos de conscientização foram se desfazendo na 

medida em que a teoria feminista foi adquirindo um status acadêmico nos programas de 

Estudos de Mulheres. Em oposição aos grupos, que permitiam a participação de mulheres 

de várias origens, as instituições acadêmicas eram ambientes privilegiados de estrutura 

conservadora. Assim, 

No início da década de 1980, a evocação de uma sororidade politizada 

– tão crucial no início do movimento feminista – perdeu o sentido, 

quando o terreno das políticas feministas radicais foi ofuscado por um 

feminismo baseado em estilo de vida, que sugeriria que qualquer 

mulher poderia ser feminista, independentemente de sua orientação 

política. Nem precisava dizer que esse pensamento enfraqueceu a teoria 

e as práticas feministas e as políticas feministas. (HOOKS, 2019, p. 30) 

O movimento feminista liberal já havia se consolidado nos Estados Unidos em 

período anterior ao fortalecimento do movimento radical, através da criação da 

Organização Nacional para as Mulheres em 1966 por Betty Friedan, principal nome 

dentro deste feminismo. Parte da tese desta ativista estava relacionada à desconstrução da 

mística feminina do papel familiar da mulher, ou seja, através da emancipação econômica, 

a mulher poderia se libertar desse papel de subordinação aos deveres domésticos e do 

casamento, sustentados pela indústria patriarcal. 

Porém, ao sustentar a teoria de que cada mulher poderia fazer sua escolha e que a 

participação das mulheres na esfera pública acarretaria um processo emancipatório do 

patriarcalismo, deixa-se de lado toda uma estrutura de opressão e exploração, que não se 

reflete igualmente para todas. Além disso, por ser caracteristicamente individualista, o 

liberalismo não exercita a autoconscientização dos sexismos praticados entre as próprias 
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mulheres, assim como não favorece a politização sobre o movimento feminista como um 

todo. 

No século XIX, existiram outras correntes de pensamento feministas ligadas à 

emancipação das mulheres e sua independência econômica, como efeito das 

desigualdades sociais provocadas pelo capitalismo. Torna-se claro neste ponto que o 

capitalismo não inventou o patriarcado, mas acrescentou novos modelos de opressão entre 

os sexos. A incorporação massiva de mulheres ao trabalho industrial como mão de obra 

mais barata e, ainda submissa aos homens, trouxe novas disputas ao cenário do salário 

familiar e acentuou a divisão entre as burguesas e proletárias (GOLDMAN, 2014). 

Também, assegurou a necessidade de o matrimônio em busca de segurança financeira 

para muitas mulheres não caírem na pobreza, enquanto para as burguesas o confinamento 

domiciliar concedia status ao marido (GARCIA, 2015). 

Dentre as correntes teóricas que abordaram a situação da miséria econômica e 

social em que vivia a classe trabalhadora, a principal baseia-se no socialismo marxista. 

Garcia (2015) comenta que, em decorrência do trabalho de Flora Tristán19, o movimento 

socialista viu a discussão sobre a condição da mulher operária, no contexto da divisão 

sexual do trabalho e da família proletária, ganhar fôlego. 

Entretanto, o pensamento socialista marxista não possui em sua base a discussão 

sobre a estrutura do patriarcado. Na visão marxista, a emancipação das mulheres ocorreria 

naturalmente com a socialização dos meios de produção, relacionada à participação delas 

nos sistemas de produção que geraria independência econômica. Como em qualquer tese, 

nem todos os integrantes concordavam com a emancipação das mulheres, o que revela a 

dificuldade, mesmo em ideologias consideradas de esquerda, de os homens 

compreenderem a sujeição das mulheres às políticas androcêntricas. 

Mas, a história é um processo intricado e vários feminismos aconteciam ao mesmo 

tempo. Desde a forte participação das mulheres na Revolução Francesa, o movimento 

sufragista e anarquista, todos tiveram suas contribuições teóricas e práticas no 

desenvolvimento de sociedades que buscassem pôr um fim aos sexismos. Algumas obras 

 
19 Flora Céléstine Thérèse Tristán y Moscoso (1803-1844) foi uma das mais importantes figuras da história 

do movimento operário. Disponível em: Uniao-Operária-web.pdf (fpabramo.org.br). Acesso em: 15 fev. 

2021. 

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Uniao-Oper%C3%A1ria-web.pdf
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tendem a dividir a genealogia dos feminismos encaixando cada movimento em um 

período histórico, reconhecidos como ondas ou gerações. 

A escolha de não utilizar esta mesma categorização foi consciente, porém não 

menos problemática, uma vez que as referências utilizadas até então, em grande parte, 

baseiam-se nesta divisão. Existe uma vantagem didática nessa classificação, pois a análise 

cronológica dos acontecimentos relevantes nos orienta em uns determinados momentos 

históricos, mas, como a história nos ensinou, apenas ficam visíveis os fatos dominantes e 

são marginalizados diversos saberes. Independentemente, obras que utilizam como 

referências artigos, ensaios de teóricas feministas ou diferentes formas de revisão da 

história dos movimentos também não são imparciais, são apenas mais uma forma de 

recorte. Conforme disposto por Gonçalves e Pinto: 

Aikau, Erickson e Pierce (2007) oferecem uma adoção crítica desta 

divisão. As autoras colocam perguntas fundamentais: são as famosas 

ondas suficientes para explicar as diferenças de tempo no feminismo do 

século XX? Como entender as aproximações e divergências entre 

grupos que experimentaram diferentes contextos históricos ainda que 

os mesmos lugares geopolíticos? Elas argumentam que o binarismo 

entre a segunda e terceira ondas na historiografia feminista obscurece a 

multiplicidade de distintas gerações feministas em várias disciplinas e 

instituições em momentos históricos distintos. (GONÇALVES E 

PINTO, 2011, p. 7) 

Observando estes questionamentos, posso afirmar que a divisão por ondas não é 

suficiente para explicar as diferenças de tempo no feminismo. Algumas das problemáticas 

principais tratam da demarcação das ondas através de eventos históricos anglo-

americanos, a pontuação dos movimentos feministas sem levar em conta a fluidez dos 

mesmos e, assim, a exclusão etnocêntrica dos posicionamentos para além dos eixos 

escolhidos. Outrossim, essa divisão encontra-se imbuída de uma ideia de progressão, na 

qual cada onda poderia significar a superação de questões anteriores ou adição de novas 

lutas. 

Enquanto metáfora, a proposição do termo “onda” também se demonstra falha, 

pois continua com a ideia da progressão, com um ponto de início, ápice e fim, 

aparentemente de um único bloco geracional por onda, tornando essa metáfora ainda mais 

complicada. Logo, torna-se evidente que a divisão por ondas pode ser uma visão bastante 

reducionista da história feminista, que não possui uma única agenda, sendo permeada por 

entrelaçamentos que foram e são ainda utilizados por diversos autores como 

fundamentação teórica. Logo, os recentes debates sobre a possibilidade de uma quarta 
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onda contemporânea agrega um conjunto de incertezas que remetem a esses problemas e 

se complexificam ao tentar incluir os preceitos atuais dentro do mesmo construto teórico. 

No campo das ciências, a pesquisa acadêmica passou por décadas produzindo 

conhecimento a partir de um olhar fixo para as instituições dominantes, valorizando uma 

produção de saberes localizada em uma visão eurocêntrica, heteronormativa, branca e 

patriarcal. Essa visão passou a ser questionada entre as décadas de 70 e 80, por feministas 

de diversas áreas. Como apontado anteriormente, no entanto, as universidades também 

eram espaços de acesso privilegiado. Portanto, apesar dos Estudos de Mulheres 

promoverem uma reinterpretação de diversos discursos teóricos. Partindo da 

contraposição das teorias que supunham o “homem” genérico tradicional, as teorias 

feministas foram colocadas frente a frente com a instabilidade das análises baseadas em 

uma mulher universal em suas próprias teorias. 

Harding (1993, p. 9) argumenta em seu artigo sobre a instabilidade das categorias 

analíticas na teoria feminista que é inviável esperar que o feminismo alcance uma teoria 

perfeita, com “pressupostos conceituais e metodológicos aceitos por todas as correntes”. 

Aceitar a instabilidade das categorias analíticas e utilizá-la como recurso é parte do fazer 

científico e uma oportunidade de aprimoramento de teorias anteriores. Ademais, a autora 

aponta a relevância de, ao elaborar fundamentos das abordagens feministas ao 

conhecimento, as feministas brancas, ocidentais, heterossexuais devem ter mais atenção 

aos próprios racismos, sexismos, discriminação de classes e centrismos culturais 

internalizados. 

Como a introdução dos estudos de gênero coincidiu com um período de 

efervescência no campo das Ciências Sociais e constituiu um meio de acesso das mulheres 

à universidade, as discussões em torno da temática de gênero tornaram-se centrais para a 

teoria feminista. Assim, as teóricas deste conceito buscaram articular diversas palavras-

chave dos fundamentos feministas para tentar reverter ou ressignificar as construções 

hierárquicas entre o masculino e o feminino no patriarcado. 

Joan Scott (1986), historiadora norte-americana, propôs uma revisão do conceito 

de gênero, como uma categoria útil para análise histórica. Historiadora de formação, a 

autora faz uma breve crítica às tentativas dos historiadores de teorizar sobre o conceito, 

afirmando que em geral (leia-se de forma simplificada) o termo teria sido utilizado como 

sinônimo de “mulheres”, para substituir a ameaça crítica da palavra, pois falar de 
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mulheres é reconhecê-las como sujeitos históricos legítimos ou, como termo genérico 

inclusivo do outro, o homem, na tentativa de articular que ambos fazem parte do mesmo 

universo de estudo. 

Em sua análise, ratifica uma crítica comum ao feminismo marxista, ao afirmar que 

este, ao buscar uma solução ao sistema capitalista e patriarcal acaba priorizando a 

causalidade econômica nessa relação e o gênero não se constituiu como uma categoria de 

análise no interior das teorias marxistas. 

Scott defende que compreender o processo de construção das relações de gênero 

é necessário para pensar no efeito deste nas relações sociais e institucionais, pois o gênero, 

enquanto um dos elementos que constituem tais relações, é também uma forma primeira 

de significar as relações de poder, considerando que as mudanças nas relações sociais 

estão intrinsecamente ligadas a estas, mas sendo importante compreender os contextos 

específicos nos quais estão situadas. 

Ainda que o viés histórico adotado por Scott (1986) seja relevante, principalmente 

dentro dos estudos de gênero iniciais, por evidenciar a falta de paridade no trinômio 

“classe, raça e gênero” e apresentar uma nova metodologia de análise dos processos 

sociais, seu estudo possui como eixo de exploração de gênero as relações sociais baseadas 

nas diferenças percebidas entre os sexos. 

Teresa de Lauretis (1987), historiadora norte-americana, evidencia que a 

conceituação de gênero, com ênfase no sexual e suas diferenças, limitam a discussão às 

próprias narrativas fundadoras de uma das críticas ao patriarcado. Portanto, acabaria por 

remontar à relação entre mulher e homem, masculino e feminino, aos seus arquétipos, 

estereótipos, ou seja, ao mesmo essencialismo situado em críticas de gerações feministas 

passadas, do feminino em oposição ao masculino e do pensamento heterossexual, branco 

e ocidental. 

Um sujeito engendrado, marcado não apenas nas relações de sexo, mas também 

de raça e classe, entre outros atravessamentos. Dentre estes, tendo o gênero como uma 

representação, cuja construção é tanto “processo quanto produto de sua representação” 

(LAURETIS, 1987, p. 5), mas que também se faz por meio de sua desconstrução. O 

gênero, sendo também um arranjo semiótico, integra-se tanto aos discursos hegemônicos 

quanto aos contra hegemônicos. 
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Lauretis (ibidem) utiliza o termo “tecnologia de gênero” para pensar no gênero 

como processo e produto de tecnologias sociais e aparatos biomédicos, com a proposta 

de estender o significado de Foucault sobre o conceito de “tecnologia sexual”. Neste 

contexto, Haraway et al. (2009), partindo do feminismo socialista e utilizando a metáfora 

do ciborgue, tece críticas sobre a essência das coisas e a cultura, sobre as habilidades 

orgânicas atribuídas à corporificação do feminino e reivindica a apropriação da ciência e 

tecnologia como forma de manifestação política. Foi a partir deste ensaio que surgiu o 

termo ciberfeminismo. 

Haraway et al. (2009) utiliza a literatura de ficção científica para teorizar sobre 

política e sobre as transformações no mundo, decorrentes dos avanços no campo da 

ciência e da tecnologia, principalmente, no que tange às relações sociais e à biotecnologia. 

O ciborgue seria uma criatura simultaneamente animal e máquina, orgânico e fabricado, 

pertencente a um mundo pós-gênero e utópico, não baseado na construção de uma 

comunidade ou família. 

A autora (ibidem, p. 45) define, portanto, que “meu mito do ciborgue significa 

fronteiras transgredidas, potentes fusões e perigosas possibilidades – elementos que as 

pessoas progressistas podem explorar como um dos componentes de um necessário 

trabalho político”. Nas sociedades tecnologicamente mediadas, o ciborgue representaria 

os profundos dualismos existentes nas práticas sociais, nas formações simbólicas e nos 

elementos produzidos pela associação da tecnologia e a cultura científica. 

Além da permanente crítica de que gênero, raça e classe são social e 

historicamente construídos, também não existe uma categoria “mulher”, assim, não existe 

uma categoria que una naturalmente as mulheres. O “nós” no feminismo é composto por 

identidades fraturadas e as próprias tentativas de classificar diferentes momentos ou 

versões dos feminismos, transforma-os em teorias totalizadoras, marginalizando ou 

incorporando outros feminismos. 

As feministas-ciborgues, deste modo, devem se apropriar das tecnologias de 

comunicação para criar redes ideológicas e aprender a interpretar essas redes para 

construir novas alianças. Baseando-se no conceito de “mulheres no circuito integrado”, 

de Rachel Grossman (1980), a tecnologia e a ciência seriam aliadas nos processos de 

construção de identidades, tanto individualmente quanto em rede, e nos processos de 

libertação dos processos de opressão do patriarcado em suas diversas localizações sociais. 
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O conceito de “ciberfeminismo”, vinculado ao Manifesto Ciborgue de Haraway 

(2009), foi cunhado por uma geração de feministas. A própria autora não citou este termo 

em seu manifesto. No entanto, ele sofreu várias adaptações ao longo dos anos, não sendo 

um movimento único, ainda que o prefixo “ciber” esteja mais vinculado à ideia de “ciber” 

como em ciberespaço e pouco ao conceito de ciborgue, atualmente. 

Deste modo, trata-se de um ensaio importante na genealogia feminista por abordar 

de maneira única a discussão de gênero na abordagem das tecnologias de informação e 

comunicação. Mas, em sua ontologia cibernética, Haraway fala sobre a esperança utópica 

de um mundo sem gênero, dialogando com as linguagens políticas locais e globais a 

respeito da construção e desconstrução do gênero ciborguiano nos processos de 

corporificação. 

Mas, é a abordagem da filósofa estadunidense Judith Butler (1988) sobre a 

formação dos gêneros como atos performáticos que permanece como base teórica para 

muitos feminismos contemporâneos. Partindo das críticas ao par “sexo e gênero” – que, 

nas contestações que serviram às teorias feministas desde o seu início colocavam o sexo 

como algo natural e fisiológico e o gênero como culturalmente construído e o próprio 

sujeito do feminismo como “as mulheres” –, ela agregou novas dimensões aos debates já 

relativamente sedimentados. 

Existe uma sedimentação das normas de gênero que produz o fenômeno 

peculiar do sexo natural, ou da mulher de verdade, ou qualquer outra 

ficção social que se faça presente e seja convincente; essa sedimentação 

tem produzido, ao longo do tempo, um conjunto de estilos corporais 

que, de maneira reificada, são apresentados como configuração natural 

dos corpos divididos em sexos que se relacionam de maneira binária. 

(BUTLER, 2019, p. 220) 

Ao questionar a proposição do sujeito do feminismo, as mulheres, referenciada na 

colocação de Simone de Beauvoir sobre o tornar-se mulher e o caráter de construto 

sociocultural desta categoria ontológica, Butler (1988, p. 519) aponta a instabilidade na 

delimitação de um sujeito “gendrificado” (categorizado por um gênero), pois o gênero 

não é uma identidade estável, mas uma “identidade instituída por meio de uma repetição 

estilizada de certos atos” e, tenuamente, constituída no tempo. 

Assim, se compreendemos os gêneros enquanto atos performáticos repetitivos, 

inscritos em diferentes atos e contextos culturais, não seria possível afirmar a existência 

de identidades de gênero inatas aos seres humanos. O questionamento da proposição de 
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uma identidade de gênero também perpassa pela ideia de que realizar tal afirmação 

esconderia uma aproximação entre gênero e uma suposta essência ou substância deste. 

Ao problematizar o conceito “mulheres”, mesmo quando utilizado no plural, em 

uma tentativa de incluir uma visão interseccional – abrangendo outros cruzamentos como 

raça, etnia, classe e idade – Butler ainda enxergava uma normatização dessa troca e 

propõe o desenvolvimento de uma genealogia crítica dos gêneros. Assim, considerando 

os atos sociais e historicamente formados em conjunto à noção de performance, como 

suplementos à perspectiva de gênero, poderíamos reconhecer a complexidade dos gêneros 

e as maneiras como são vivenciados. 

Essa perspectiva busca desconstruir a heterossexualidade compulsória e o 

falocentrismo que são impostos socialmente, além do enfrentamento à manutenção da 

visão binária dos gêneros e sexualidades. Desta forma, evita-se a reificação da 

coletividade que o movimento feminista busca emancipar. Cabe ressaltar que Butler 

(1988) reconhece a importância política de representação das mulheres, mas preocupa-se 

com teorias que validam a diferença sexual como ponto de partida, sem considerar que 

não existe nada no sistema binário de gênero que seja um dado natural ou linguístico ou 

como no pensamento marxista tradicional no qual o gênero é uma questão “marginal” e 

limitada à mulher. 

Rodrigues (2005) aponta a relevância da crítica de Butler para nos contrapor a 

uma categoria que consideraria o sujeito como identidade fixa, ou seja, com tendência a 

reconhecer uma suposta essência do homem universal, colocando-o como marcador 

teórico. Reforça-se a existência de uma complexidade de gênero que precisa ser 

considerada e a importância da observação dos feminismos como estudos 

interdisciplinares. 

O primeiro livro de Judith Butler publicado no Brasil, Problemas de gênero, 

lançado em 1990 nos Estados Unidos, foi importante para o fortalecimento do movimento 

LGBTQIA+ à época, pelas propostas de desconstrução da identidade, da não existência 

de uma feminilidade e do caráter múltiplo da “mulher” e do gênero como algo não natural, 

mas como performances potencialmente inovadoras e não passivamente inscritas nos 

corpos. 

Como abordado anteriormente, Lauretis, em seu artigo “Tecnologia de Gênero” 

(1987), já criticava a análise de gênero a partir da perspectiva das diferenças sexuais, 
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considerando que este, assim como a sexualidade, não é uma propriedade inerente aos 

corpos ou “existente a priori nos seres humanos” (LAURETIS, 1987, p. 3). No entanto, 

ela vai além do conceito do filósofo francês Michel Foucault sobre “tecnologia sexual”, 

ao dar importância aos conflitos nos discursos e práticas da sexualidade no que tange aos 

sujeitos.  

Butler também parte de Foucault e outros teóricos, como Monique Wittig em 

referência ao artigo “Não se nasce mulher” de 1980, ao discorrer sobre a naturalização 

histórica dos gêneros binários e da heterossexualidade, mas aponta que esses, dentre 

outros autores, não exploraram todos os recursos críticos, em relação: 

a sedimentação histórica da sexualidade e de construtos relacionados ao 

sexo, quando não delimitam ou descrevem as formas ordinárias pelas 

quais esses construtos são produzidos, reproduzidos e sustentados no 

campo dos corpos (ibidem, 2019, p. 221). 

No período marcado como final dos feminismos de segunda onda para a terceira, 

ou seja, entre as décadas de 80 e 90, temos de um lado a articulação das teorias de Butler 

e Kimberlé Crenshaw, advogada e professora universitária norte-americana. 

Acompanhamos o levantamento das bandeiras pelo empoderamento dos corpos 

subalternizados e também a ascensão do movimento Riot Grrrl20 que, além de uma 

ligação com a música punk, sua estética, suas fanzines21, influenciaram e foram 

influenciadas por toda a agitação de uma época feminista já bastante difusa. 

Parte desta estética e agitação passou pelos primórdios da internet e início de sua 

popularização. Com o tempo, tornou-se difícil demarcar ou definir o início de uma 

possível quarta onda feminista e, para fins desta pesquisa, não considerarei esta 

categorização como obrigatória, conforme argumentei acima. Contudo, o que é essencial 

nesta altura, foi o início da utilização das ferramentas da internet como meio de denúncia 

e manifestação22. O aprimoramento e aumento no uso das TICs, incluindo as plataformas 

de redes sociais, deu lugar às manifestações como Me Too, criada por Tarana Burke23. A 

hashtag #MeToo viralizou na plataforma Twitter em 2017 e tornou-se um dos grandes 

 
20 Riot Grrrl é o nome de um movimento punk iniciado na década de 90, em Washington nos EUA. 

Movimento underground, de visão feminista, artístico e musical (GELAIN et al., 2017). 
21 O termo fanzine deriva de uma aglutinação das palavras fã e revista, em inglês fan e magazine 
respectivamente, sendo uma publicação não oficial, produzida por fãs sobre determinado tópico. 
22 Disponível em: The waves of feminism, and why people keep fighting over them, 

explained - Vox. Acesso em: 13 jan. 2021 
23 Tarana Burke – Ativista negra norte-americana, fundadora do Movimento Me Too, entre outros. 

Disponível em: Tarana Burke – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org). Acesso em: 13 jan 2021. 

https://www.vox.com/2018/3/20/16955588/feminism-waves-explained-first-second-third-fourth
https://www.vox.com/2018/3/20/16955588/feminism-waves-explained-first-second-third-fourth
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarana_Burke#Movimento_Me_Too
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casos mundiais de denúncia contra assédio e outras formas de violência de gênero. A 

hashtag #MeToo viralizou na plataforma Twitter em 2017 e tornou-se um dos grandes 

casos mundiais de denúncia contra assédio e outras formas de violência de gênero. O 

movimento permanece em destaque nos dias atuais, sendo uma organização que busca 

assistir a todo um espectro de sobreviventes de variadas formas de violência. 

Temas como assédio sexual e violência de gênero já haviam ganhado destaque 

fora dos ambientes acadêmico, ao se pensar nos feminismos, alavancando as pautas de se 

criar meios legais de proteção às vítimas, redução dos casos e punição aos culpados. Desta 

maneira, seguem como pauta de muitas ações feministas do Sul Global, notoriamente nos 

países latino-americanos devido aos índices altíssimos de violência de gênero nestes 

países. 

Munoz et al. (2018)24 afirmam que “na América Latina, nove mulheres são 

assassinadas por dia, vítimas de violência de gênero. A região, segundo um relatório da 

ONU Mulheres, é o local mais perigoso do mundo para elas, fora de uma zona de guerra”. 

Os casos de violência e feminicídio aumentaram ainda mais durante o período de 

pandemia: entre março e abril de 2020 foi registrado um aumento de 22% e 27% 

respectivamente25. Em entrevista com uma das criadoras do coletivo Ni una menos para 

a revista CULT26, Cecília Palmeiro afirmou: se vivemos uma quarta onda do feminismo, 

esta é tipicamente latino-americana. 

A visibilização e mobilização em torno da urgência dessas causas, em proporção 

mundial, somente foi possível através principalmente dos usos de plataformas de redes 

sociais na internet. Coletivos responsáveis pelos movimentos massivos na Argentina pela 

legalização do aborto, contra as violências de gênero e feminicídio como o coletivo 

chileno LasTesis27, a organização argentina pelo Ni Una Menos28: todos mobilizaram-se 

através das “redes sociais” e ganharam o mundo. 

 
24 Disponível em: América Latina é a região mais letal para as mulheres | Noticias | EL PAÍS Brasil 

(elpais.com). Acesso em: 27 nov. 2018. 
25 Dados coletados por estudos do Banco Mundial. Disponível em: Banco Mundial analisa aumento de 

violência de gênero durante a pandemia no Brasil | As Nações Unidas no Brasil. Acesso em: 13 de jan 2021. 
26 Disponível em: A quarta onda do feminismo é tipicamente latino-americana, diz uma das criadoras do 

Ni Una Menos (uol.com.br). Acesso em: 13 jan. 2021. 
27 O coletivo chileno LasTesis viralizou nas redes sociais com a reprodução da performance da música “Um 

estuprador em seu caminho” (Un violador em su camino, no original). Disponível em: El violador eres tu– 

o que é a performance que o mundo está reproduzindo? (midianinja.org). Acesso em: 13 jan. 2021. 
28 A organização argentina realizar atos feministas desde 2015. Disponível em: Ni Una Menos. Acesso em:10 

fev. 2021. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/24/actualidad/1543075049_751281.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/24/actualidad/1543075049_751281.html
https://brasil.un.org/pt-br/91857-banco-mundial-analisa-aumento-de-violencia-de-genero-durante-pandemia-no-brasil
https://brasil.un.org/pt-br/91857-banco-mundial-analisa-aumento-de-violencia-de-genero-durante-pandemia-no-brasil
https://revistacult.uol.com.br/home/quarta-onda-feminismo-latino-americana/
https://revistacult.uol.com.br/home/quarta-onda-feminismo-latino-americana/
https://revistacult.uol.com.br/home/quarta-onda-feminismo-latino-americana/
https://revistacult.uol.com.br/home/quarta-onda-feminismo-latino-americana/
https://midianinja.org/news/el-violador-eres-tu-o-que-e-a-performance-que-o-mundo-esta-reproduzindo/
https://midianinja.org/news/el-violador-eres-tu-o-que-e-a-performance-que-o-mundo-esta-reproduzindo/
https://midianinja.org/news/el-violador-eres-tu-o-que-e-a-performance-que-o-mundo-esta-reproduzindo/
http://niunamenos.org.ar/
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1.2 Feminismos e tecnologias digitais 

Conforme apontado acima, quando Haraway (1985) escreveu o “Manifesto 

Ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX” sugerindo 

uma forma de saída dos dualismos das propostas feministas essencialistas, baseadas numa 

visão homem e mulher, criou o ciborgue, que não possuiria uma identidade de gênero. 

Donna Haraway problematizou a influência das tecnologias nas 

relações sociais, principalmente as relações de gênero. Para ela, os 

padrões institucionalizados de dominação cultural do patriarcado 

poderiam ser sobrepostos na era da internet, dando voz aos grupos mais 

desfavorecidos historicamente, numa perspectiva otimista da era 

tecnológica. (CORREIA, 2020, p. 8) 

Judy Wajcman (2004), professora e investigadora na área de mulheres em ciências 

de dados e inteligência artificial, retrata este potencial otimista nas análises de Haraway, 

caracterizando-o como um “antídoto” às visões tecnofóbicas que surgiram em 

movimentos feministas radicais e ecológicos. 

Ao procurarmos uma definição do termo “ciberfeminismo”, no entanto, nos 

deparamos com uma miríade de interpretações baseadas na conjunção dos feminismos e 

suas integrações em rede através da tecnologia. Martínez-Collado e Navarrete (2002) o 

caracteriza como uma prática feminista em rede, que tem por intuito, tanto política, 

quanto esteticamente, a construção de novas ordens e desmontagem de velhos mitos da 

sociedade através do uso da tecnologia. 

Desta forma, quando relembramos do movimento Riot Grrrl e suas zines usadas 

para divulgação de suas ações e músicas, até movimentos mais recentes como os do 

coletivo chileno LasTesis, podemos ter uma ideia sobre a relevância da tecnologia para 

ações de ativismos e feministas. 

Porém, a positividade a respeito da utilização dos espaços ambientados na 

internet, como maneira outra de extensão e recolocação de nossos corpos no mundo para 

prática de ativismos, encontra também suas barreiras. Os espaços online, para além da 

ausência de entraves físicos e abertura de possibilidades comunicacionais e performáticas 

para muitos sujeitos, de vários modos reforça preconceitos, machismos e reflete 

violências e discriminações vistas na sociedade. 

Ainda que eu não vá me aprofundar na questão da performance online vejo como 

pertinente trazer a abordagem de Adriana Amaral et al. (2018, p. 75-76) sobre a mesma, 
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entendendo que “as mídias formam, em si, agenciamentos performáticos que indicam 

modos particulares de agir, olhar, interagir, valorar”. Os autores acrescentam: 

Os desafios dos estudos de performance na Comunicação contemplam 

a superação do binarismo (realidade versus ficção) nos agenciamentos 

dos corpos, uma vez que a textura das experiências contemporâneas diz 

respeito à existência de espaços simbólicos e autorreferenciais que nos 

oferecem possibilidades de subjetivação, capacidades imaginativas e o 

reconhecimento da própria experiência com a mídia como algo a ser 

debatido e questionado. (AMARAL et al., 2018, p. 76) 

Ou seja, assim como a teoria de Haraway (1985) propunha uma nova abordagem 

feminista sobre as dinâmicas dicotômicas e essencialistas perante os corpos genderizados, 

através da apropriação dos aparatos de inovação tecnológica precisamos estar cientes das 

dimensões destes agenciamentos e suas possibilidades performáticas. Sem deixar, 

contudo, de questionar as problemáticas que os envolvem, afinal, todo espaço é político. 

Wajcman (1991) aponta que grupos feministas, ao perceberem que homens 

utilizam o monopólio das tecnologias como uma significativa fonte de poder, se 

mobilizaram em torno de promoverem acesso ao desenvolvimento dessas habilidades 

para romper esse padrão e gerar mais autonomia. A autora ainda realiza uma autocrítica 

ao relembrar de um trabalho prévio, no qual foi coeditora, que tratava de uma abordagem 

sobre a moldagem social das tecnologias (The Social Shaping of Technology, 1996), pois 

neste teria dado pouca ênfase à temática dos gêneros. 

Quando Harding (1993) propôs uma revisão das categorias analíticas que partisse 

de um ponto de vista feminista, a autora já revelava a produção das desigualdades sociais 

a partir do momento em que as produções de saberes derivavam, em sua maioria, de 

grupos dominantemente de homens cisgênero e brancos. E, como seria notado, 

majoritariamente situados no norte global. Em suma, a teoria de Harding apontou as 

desvantagens políticas e sociais através da dominação epistêmica e científica. 

O desenvolvimento das tecnologias, portanto, não escapa às relações de poder que 

reproduzem estas desigualdades e que englobam a hegemonia masculina nas áreas 

estratégicas de criação de emprego junto às TICs. Desvirtua-se assim, de uma noção 

“natural” do desenvolvimento das tecnologias, que historicamente afastou as mulheres 

desse domínio (ENEGEP, 1997) 

Recorrendo a tais posicionamentos, quando nos aproximamos dos avanços mais 

recentes sobre a internet e os meios digitais, torna-se viável a acepção de questionamentos 
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sobre as estruturas desses sistemas, incluindo os algoritmos. Tarcízio Silva, pesquisador 

e mestre em Comunicação e Cultura, informa que “os algoritmos são idealizados por 

pessoas, e pessoas incorporam seus vieses inconscientes nos algoritmos”, definindo-os 

como “uma sequência finita de instruções precisas que são implementáveis em sistemas 

de computação” (OSOBA E WELSER IV, 2017, p. 5; apud SILVA, 2019, p. 123). 

Isto posto, intensificam-se tarefas automatizadas com o emprego dos algoritmos, 

vulneráveis às características que lhes são impostas dominantemente e constantemente 

alimentados por grandes sistemas de coleta e monitoramento de informações (big data) 

que, por sua vez, fazem parte da mesma estrutura desigual. 

Silva (2019) ainda aponta para a não obrigatória intencionalidade das práticas 

excludentes, porém, isso não ameniza os reflexos nas plataformas e usuários. Em 2016, 

como exemplo, o chatbot29 Tay, projetado pela empresa Microsoft, foi retirado do ar após 

dois dias de utilização pública, pois sua interação com seres humanos gerou um 

comportamento racista, xenófobo e machista30. 

O renomado polo tecnológico Vale do Silício, localizado ao sul da baía de São 

Francisco nos Estados Unidos, que abriga empresas como Google e Facebook, possui 

cerca de 11% de sua força de trabalho composta por mulheres de acordo com dados de 

201931. Em matéria publicada no site “Pequenas Empresas e Grandes Negócios”32, 

aponta- se para a contínua denúncia de casos de discriminação, machismo e assédio 

sexual praticadas em empresas como a Google. Casos do tipo, motivaram à criação de 

sindicato pelos funcionários da Google, visando mudanças nas políticas da empresa33. 

Tais fatores corroboram com a imagem misógina enfrentada nas áreas de tecnologia pelas 

mulheres até hoje. 

Outras fontes recentes confirmam a dificuldade de ser mulher na área da 

Tecnologia da Informação (TI), levantando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

 
29 Chatbot - Sistema virtual capaz de interagir com seres humanos através da simulação da própria 

linguagem humana. 
30 Disponível em: O robô racista, sexista e xenófobo da Microsoft acaba silenciado | Tecnologia | EL PAÍS 

Brasil (elpais.com). Acesso em: 14 fev. 2021. 
31 Disponível em: Silicon Valley’s #MeToo Moment Didn’t Change Anything | by Taylor Majewski |OneZero 

(medium.com). Acesso em: 14 fev. 2021. 
32 Disponível em: Tudo que você precisa saber sobre o Vale do Silício - Pequenas Empresas Grandes 

Negócios | Startups (globo.com). Acesso em: 14 fev. 2021. 
33 Disponível em: Funcionários do Google criam sindicato e podem virar o jogo no Vale do Silício 

- Tecnologia - iG. Acesso em: 20 fev. 2021. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/24/tecnologia/1458855274_096966.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/24/tecnologia/1458855274_096966.html
https://onezero.medium.com/silicon-valleys-metoo-moment-didn-t-change-anything-971e66c5fc50
https://onezero.medium.com/silicon-valleys-metoo-moment-didn-t-change-anything-971e66c5fc50
https://onezero.medium.com/silicon-valleys-metoo-moment-didn-t-change-anything-971e66c5fc50
https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2020/02/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-vale-do-silicio.html
https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2020/02/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-o-vale-do-silicio.html
https://tecnologia.ig.com.br/2021-01-04/funcionarios-do-google-criam-sindicato-e-podem-virar-o-jogo-no-vale-do-silicio.html
https://tecnologia.ig.com.br/2021-01-04/funcionarios-do-google-criam-sindicato-e-podem-virar-o-jogo-no-vale-do-silicio.html
https://tecnologia.ig.com.br/2021-01-04/funcionarios-do-google-criam-sindicato-e-podem-virar-o-jogo-no-vale-do-silicio.html
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Domicílios (PNAD), que relatam que dos mais de 580 mil profissionais da área no Brasil, 

apenas cerca de 20% são mulheres34. O mesmo estudo aponta que, por preconceitos que 

em muitos casos começam dentro das próprias universidades, cerca de 79% das mulheres 

que ingressam em cursos relacionados à área a abandonam ainda no primeiro ano. 

Apesar disso, dados da PNAD Contínua sobre as TICs de 201835 revelam que o 

acesso à internet entre as mulheres é mais alto, cerca de 75,7% para 73,6% dos homens. 

Ainda, de acordo com o IBGE36, houve um crescimento do uso da mesma em todos os 

grupos etários, sendo o de 55 a 59 anos com o aumento mais expressivo entre 2017 e 

2018 (de 55,3% para 64,2%). 

Outras informações importantes do mesmo relatório apontam que, no Brasil, até 

2018, de acordo com a EBC (Empresa Brasil de Comunicação), um a cada quatro 

brasileiros não tem acesso à internet37, aproximando-se de 46 milhões de cidadãos que 

não estão conectados às redes. Há uma correlação entre escolaridade e uso de internet. 

Portanto, uma enorme parcela da população segue não representada e integrada à cultura 

digital. 

A despeito das desigualdades de acesso encontradas no Brasil, os movimentos 

feministas nos últimos anos encontraram formas próprias de utilização das potências 

ativistas dos meios de comunicação, incluindo através das plataformas de redes sociais. 

A exemplo de uma das mais importantes tem-se a campanha mobilizada após o 

assassinato da vereadora, socióloga e ativista pelos direitos humanos Marielle Franco e 

seu motorista Anderson Gomes, através da hashtag #MariellePresente. As mobilizações 

geraram passeatas, manifestações artísticas, e campanhas online que seguem até o 

presente em busca da descoberta e criminalização dos responsáveis, bem como a 

propagação das ideias de Marielle. 

Outros movimentos de escala mundial podem ser mencionados, como os já citados 

Ni Una Menos (Argentina) e o LasTesis (Chile) e sua canção-performance “Un violador 

 
34 Disponível em: Como as mulheres passaram de maioria a raridade nos cursos de informática - BBCNews 

Brasil. Acesso em 14 fev. 2021. 
35 Disponível em: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua | IBGE. 

Acesso em: 14 de fev. de 2021. 
36 Disponível em: PNAD Contínua TIC 2018: Internet chega a 79,1% dos domicílios do país | Agência 

de Notícias | IBGE. Acesso em 14 fev. 2021. 
37 Disponível em: Um em cada quatro brasileiros não têm acesso à internet | Agência Brasil (ebc.com.br). 

Acesso em 14 fev. 2021. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-43592581
https://www.bbc.com/portuguese/geral-43592581
https://www.bbc.com/portuguese/geral-43592581
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-pnad-continua.html?edicao=27138&t=resultados
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/um-em-cada-quatro-brasileiros-nao-tem-acesso-internet
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en su camino”, ambos com convocatórias iniciadas em ambientes virtuais, propagadas 

com auxílio de hashtags e que tiveram repercussão internacional e dialogam com outros 

movimentos na América Latina. 

A atuação do coletivo “Ni Una Menos” no Brasil ocorreu de forma mais 

proeminente no ano de 201738, nas convocatórias para a Greve Internacional em 8 de 

março deste mesmo ano. Vários protestos aconteceram em cidades do Nordeste, Sudeste 

e Sul do país. A convocação para estes protestos aconteceu por meio de plataformas de 

redes sociais, através da mobilização de hashtag no Twitter e Facebook, por exemplo. 

Em entrevista para a revista Cult39, Cecília Palmeiro, ativista e integrante do 

coletivo argentino, faz uma breve análise da atuação do coletivo Ni Una Menos 

considerando o cenário brasileiro. Palmeiro aponta que o Brasil, em comparação aos 

movimentos feministas na Argentina, está muito à frente nos debates sobre as questões 

raciais. Porém, a diversidade racial não é tão grande na Argentina quanto no Brasil e 

faltam dados empíricos para entender melhor estas aproximações e distanciamentos entre 

os feminismos na América Latina. 

O Brasil é um país ativo na mobilização dessas plataformas para campanhas 

feministas. Desde 2013, é possível observar o surgimento de ações similares, inspiradas 

por coletivos feministas, como “Think Olga” e “Não Me Kahlo”, que geraram ações 

nacionais de grande repercussão, respectivamente, #primeiroassedio e 

#meuamigosecreto” (CHAGAS, 2018, p. 8). Porém, é possível argumentar que, ao 

contrário do Ni Una Menos, tais ações não se voltavam para a cobrança de iniciativas 

concretas por parte das instituições políticas. 

Como ponto relevante para esta dissertação, no que tange à utilização das redes 

sociais online por feministas não jovens, destaco um fato ocorrido no Chile. No dia 04 de 

dezembro de 2019, aconteceu uma manifestação em frente ao Estádio Nacional na capital 

chilena que partiu, originalmente, de uma piada. Marcela Betancourt, chilena, idade não 

comentada em matéria para o site BBC40, informou ter twittado uma proposta de versão 

 
38 Disponível em: Nascido de tragédia argentina, Ni Una Menos tenta parar mulheres por direitos e leis 

- 08/03/2017 - UOL Notícias.Acesso em 14 fev. 2021. 
39 Disponível em: Disponível em: A quarta onda do feminismo é tipicamente latino-americana, diz uma das 

criadoras do Ni Una Menos (uol.com.br).Acesso em 14 fev. 2021. 
40 Disponível em: "Las Tesis senior": cómo la broma de hacer una versión para mayores de 40 de "Un violador 

en tu camino" se convirtió en un multitudinario evento en Chile - BBC News Mundo. Acesso em:15 de fev. 

de 2021. 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2017/03/08/nascido-de-tragedia-argentina-ni-una-menos-tenta-parar-mulheres-por-direitos-e-leis.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2017/03/08/nascido-de-tragedia-argentina-ni-una-menos-tenta-parar-mulheres-por-direitos-e-leis.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2017/03/08/nascido-de-tragedia-argentina-ni-una-menos-tenta-parar-mulheres-por-direitos-e-leis.htm
https://revistacult.uol.com.br/home/quarta-onda-feminismo-latino-americana/
https://revistacult.uol.com.br/home/quarta-onda-feminismo-latino-americana/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50668283
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50668283
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50668283
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sênior, para mulheres acima dos 40 anos, das ações do coletivo LasTesis. Em entrevista 

para a CNN chile41, Betancourt alegou que dessa piada surgiram 11 grupos de WhatsApp 

e oito coletivos de mulheres. O número de participantes da primeira ação feita por e para 

tais mulheres não foi calculado, mas especula-se que foram mais de duas mil. 

Desta proposta que surgiu de uma piada, algo do qual não se esperava retorno, 

agora existe um perfil oficial na plataforma do Facebook e do Instagram dedicada ao 

movimento LasTesis Senior, onde as pautas seguem as mesmas do coletivo original. Em 

matéria divulgada pelo Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social chileno42, 

algumas das mulheres participantes do movimento sênior responderam que havia sido 

possível sentir que não estavam sozinhas e que esta ação fez entender que existe uma 

estrutura de abusos contra elas que está ancorada na história. 

Esta ação pode demonstrar que existe interesse e necessidade de representação de 

gerações que também possuem histórias para contar e vontade de se sentirem mais 

integradas aos movimentos. Para além de uma mobilização de hashtag (#lastesissenior), 

evidenciou-se uma realidade que estava ofuscada. Portanto, compreendemos que ainda 

podem existir muitos tensionamentos ligados às questões das idades, gerações, gêneros e 

uso das TICs que podem e devem ser objeto de reflexão. Antes de passarmos, porém, ao 

capítulo sobre idadismo, iremos nos voltar agora para um olhar que visa contextualizar e 

entender melhor os movimentos feministas em nosso próprio país. 

 

1.3 Movimentos feministas no Brasil 

Na medida em que debates feministas ganham força e espaço dentro e fora de 

instituições de ensino é comum a emergência de organização das pautas, no entanto, há 

que se considerar a complexidade de tal tarefa, principalmente quando lembramos que a 

própria história, a que conhecemos como registrada, conta com um imenso apagamento 

de diversas vozes. 

Tendo como posto o reconhecimento da pluralidade dos feminismos, seria 

possível discorrer sobre o desenvolvimento das lutas feministas no Brasil, quando os 

identificamos como movimentos de caráter político e sociais que possuem implicações 

 
41 Disponível em: (3152) Marcela Betancourt, de Lastesis Senior: "Ha sido un proceso catártico y sanador 

para las mujeres" - YouTube. Acesso em: 15 de fev. de 2021. 
42 Disponível em: [PRENSA] Y la culpa no era de ellas – COES. Acesso em: 15 de fev. de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ClKSuw_wHv8&ab_channel=CNNChile
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ClKSuw_wHv8&ab_channel=CNNChile
https://coes.cl/prensa-y-la-culpa-no-era-de-ellas/
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históricas, geográficas e de poder. Desta forma, Constância Lima Duarte (2003), doutora 

em literatura brasileira, aponta como uma derrota de parte do movimento não ter 

permitido que as novas gerações tivessem acesso ao legado das mulheres brasileiras de 

tempos passados, admitindo que o fato dessas histórias serem pouco conhecidas é porque 

foram pouco contadas. 

Com base neste apontamento, acho fundamental a proposta de registrar aqui parte 

dessa história pouco contada sobre os marcos históricos feministas brasileiros. Pretendo 

trazer características relevantes dentro dos nossos processos de lutas, desigualdades e a 

diversidade, por tanto tempo pouco discutida, fator que eu vejo como central, não somente 

para as discussões mais atuais, mas também para tentar entender a complexidade dos 

feminismos brasileiros. 

Em seu artigo intitulado “Feminismo e literatura no Brasil”, publicado em 2003, 

Duarte aciona quatro marcos históricos do movimento feminista que, já de início, 

apontam duas fortes características do cenário feminista brasileiro: o privilégio das 

classes com acesso à educação e a influência externa advinda de países europeus e norte-

americanos (notadamente os Estados Unidos). No primeiro momento, destaca-se o nome 

de Nísia Floresta Brasileira Augusta43 e seu livro “Direita das mulheres e injustiça dos 

homens”, de 1832, como um dos textos fundantes do feminismo no Brasil. 

Este livro, inspirado principalmente em Mary Wollstonecraft (Nísia 

declarou ter feito uma “tradução livre” de Vindications of the Rights of 

Woman), mas também nos escritos de Poulain de la Barre, de Sophie, e 

nos famosos artigos da “Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã”, de Olympe de Gouges, deve, ainda assim, ser considerado o 

texto fundante do feminismo brasileiro, pois se trata de uma nova 

escritura ainda que inspirado na leitura de outros. (DUARTE, 2003, p. 

3) 

Duarte afirma que a autora não realiza uma tradução literal dos escritos e classifica 

sua primeira obra como uma “antropofagia libertária”, partindo de escritos estrangeiros e 

adaptando-os a uma visão nacional. Nísia Floresta, que também era uma abolicionista, 

apresenta neste livro noções de gênero como construção social e a educação como 

instrumento de libertação. No entanto, considerando que foi criada somente em 1827 a 

 
43 Nísia Floresta Brasileira Augusta foi um pseudônimo utilizado por Dionísia Gonçalves Pinto, educadora, 

poeta, escritora e, considerada a “primeira feminista brasileira” pelo seu pioneirismo literário e publicações  na 

grande imprensa. Disponível em: Nísia Floresta: a primeira educadora feminista do Brasil - Centro de 

Referências em Educação Integral (educacaointegral.org.br).Acesso em: 19 fev. 2021. 

https://educacaointegral.org.br/reportagens/nisia-floresta/
https://educacaointegral.org.br/reportagens/nisia-floresta/
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primeira legislação sobre abertura de escolas públicas femininas, a sociedade brasileira 

se encontrava amplamente defasada no quesito de mulheres com acesso às instituições de 

ensino. Ainda que a autora se demonstrasse consciente deste fato em seus escritos, suas 

obras alcançavam um público restrito. 

No Brasil e no mundo, a participação de mulheres em jornais e títulos da grande 

imprensa foi considerável desde o século XIX. Ainda que não seja comprovado, é tido 

como o primeiro jornal fundado por uma mulher44 o “Jornal das Senhoras”, no Rio de 

Janeiro, em 1852. Um passo tímido, mas importante para o avanço da participação das 

mulheres nos debates públicos e conscientização dos seus direitos, pois com o tempo mais 

publicações foram surgindo como instrumentos de fortalecimento das lutas feministas. 

De acordo com Karina Janz Woitowicz (2012), doutora em Ciências Humanas, a 

produção de jornais passou por uma fase inicial voltada às temáticas dos costumes e dos 

cuidados marcados como femininos até assumir um posicionamento feminista. Essa 

transição incluiu a abordagem de assuntos ligados ao direito à educação para as mulheres, 

participação política e ao voto. Nesse contexto, é importante destacar que o Brasil foi o 

país latino-americano com maior desempenho do jornalismo feminista, embora estivesse 

concentrado entre a classe média de mulheres brancas. 

Ainda, a inserção de mulheres no ambiente do jornalismo profissional, até os dias 

atuais marcado pela forte presença masculina, foi essencial para a conquista de espaço 

público de debate para as pautas feministas, como se demonstraria nos próximos anos 

com o avanço das questões sufragistas. 

Este tipo de manifestação das mulheres através da mídia aponta para a 

“existência de um incipiente movimento de construção de espaços 

públicos na sociedade brasileira e, no caso, por parte de pessoas que 

estavam completamente excluídas do campo da política e das atividades 

públicas (WOITOWICZ, 2012, p. 2). 

Também segundo a autora, em consideração às primeiras décadas da República, 

pode-se concluir que houve “uma movimentação feminista que se expressou de diferentes 

formas, com diferentes graus de radicalidade e mesmo com diferentes ideologias” (2003, 

 
44 O Jornal das senhoras foi fundado por Juana Paula Manso de Noronha, argentina e nascida em 1819. Foi 

uma escritora, tradutora, jornalista, professora e umas das pioneiras do feminismo na Argentina, Brasil e 

Uruguai. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Joana_Paula_Manso_de_Noronha. Acesso em: 19 fev. 

2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joana_Paula_Manso_de_Noronha
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p. 38). Porém, a centralidade das questões pautadas pelos veículos da época seria a luta 

pelos direitos políticos no tocante ao voto feminino principalmente. 

Céli Pinto (2003), doutora em Ciência Política, também aponta que este 

feminismo “letrado” era de classe média, urbana e culta, portanto, é importante notar o 

esquecimento político de outras demandas já levantadas por demais parcelas da 

população, principalmente a parcela negra. Rocha e Woitowicz (2017), apontam o fator 

político sobre esses apagamentos históricos ao retratar as atuações de caráter feminista 

do período, reforçando que preponderou sobre os posicionamentos notoriamente 

ativistas45. 

Dentro deste cenário, que Duarte (2003) classifica como um momento de segunda 

onda, a autora coloca em evidência a atuação da imprensa na busca pela ampliação no 

direito à educação para todas as mulheres e à legalização do voto feminino. Este segundo 

momento ocorre por volta de 1870 e incluiu algumas manifestações jornalísticas dentro e 

fora do Rio de Janeiro, como: “O Jornal das Senhoras” (RJ, 1852), “O Sexo Feminino” 

(MG/RJ, 1873/1889), “Direito das Damas” (RJ, 1882), “A Família” (SP, 1888), entre 

outros. 

Cássia Rodrigues Souza (2012, p. 13), historiadora brasileira, destaca que a tônica 

recorrente nos periódicos da época era a busca pela ilustração e “emancipação moral das 

mulheres”, que trariam muitas conquistas. Esta mesma autora reafirma a marca do 

apagamento histórico cujas mulheres feministas e ativistas estiveram fadadas. 

Sua luta estava alicerçada nas ideias de progresso que fervilhavam no 

século XIX, o “século das luzes”, e a América do Sul não poderia ficar 

isolada, especialmente o Brasil, “quando o mundo inteiro marcha ao 

progresso e tende ao aperfeiçoamento moral e material da sociedade”, 

palavras de D. Joana. (O Jornal da Senhoras, 11 de janeiro de 1852). 

(SOUZA, 2012, p. 14) 

Como primeiro jornal integralmente editado por mulheres, “O Jornal das 

Senhoras” enfrentou etapas de desconforto entre as suas leitoras devido ao 

posicionamento marcado sobre a emancipação da mulher, levando a futuras retratações e 

discurso um pouco mais “cauteloso”, explicando que a emancipação não se daria através 

de uma “guerra entre os sexos” ou rebeliões, nem mesmo de uma masculinização das 

mulheres. O jornal, ainda que de atuação relevante aos discursos feministas, não se 

 
45 Pensando ativismo como ação orientada em causar mudanças na sociedade em prol de determinadas 

causas. 
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propunha a uma direta oposição aos costumes da época e nem ao rompimento dos papéis 

tradicionais familiares. 

Em suma, a maioria dos periódicos mantiveram linhas editoriais similares ao 

retratado até aqui. Porém, “A Família”, editado por Josefina Álvares de Azevedo a partir 

de 1851, iniciando em São Paulo, questionou com mais ênfase “a construção ideológica 

do gênero feminino e exigiu mudanças radicais na sociedade”. Josefina teve forte atuação 

feminista em busca da ampliação de direitos, incluindo ao divórcio, melhores condições 

de trabalho e voto, sendo “uma das primeiras mulheres a defender o direito ao voto e à 

cidadania no país” (DUARTE, 2003, p. 157). 

Nesse mesmo período, após a liberação do acesso de mulheres ao nível superior 

de ensino, as primeiras mulheres formadas em ambiente acadêmico no Brasil e no 

exterior, como a médica Rita Lobato (1866-1954), que também foi uma importante 

ativista pelas causas feministas. Outro nome de destaque para este momento foi Maria 

Firmina dos Reis (1822-1917), primeira mulher e negra a passar em um concurso público 

como professora. Ela se tornou nome recorrente na imprensa pelas suas publicações e 

ainda foi responsável pela primeira escola mista e gratuita do Maranhão. 

A influência das temáticas feministas do exterior no Brasil também teve efeito no 

movimento sufragista brasileiro. Josefina Álvares encenou sua peça, “O voto feminino”, 

em 1878, e percorreu diversos estados do país com uma campanha nacional pelo sufrágio, 

sendo uma das primeiras a defender este direito no Brasil. Contudo, um dos nomes que 

mais se destacaram nesse momento histórico foi o de Bertha Lutz (1894-1976). Esta, junto 

a outras companheiras, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), 

em 1922, que atuou fortemente tendo como questão central o reconhecimento da mulher 

como sujeito político, até sua extinção em 1937, devido à instauração do Estado Novo. 

Lutz, assim como muitas feministas da época, teve influência dos movimentos 

feministas da Inglaterra e dos Estados Unidos que, por conseguinte, serviram de modelo 

à luta sufragista brasileira. Branca Moreira Alves (2019), cientista política e feminista, 

afirma que o modelo norte-americano mais conservador, dentro dos movimentos 

sufragistas, serviu de modelo para o movimento no Brasil. É dela, também, a colocação 

de que a luta pelo direito ao voto feminino foi responsável pela continuidade da luta 

feminista, ainda que não unicamente. Apesar da ausência de dados concretos sobre esta 
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afirmação, podemos reconhecer que estes debates trouxeram à tona múltiplas pautas 

importantes ao feminismo, como no tocante às desigualdades sociais. 

No mesmo ano de fundação da FBPF ocorreu a Semana de Arte Moderna, a 

fundação do Partido Comunista e o Congresso Internacional Feminista no Rio de Janeiro. 

Tais acontecimentos servem para ilustrar a efervescência do cenário político brasileiro. 

Foi uma década definida por participações notáveis de mulheres, inclusive em áreas 

contraditórias às questões latentes, como o feminismo anarquista, contrário ao voto e 

presente nas reivindicações operárias com destaque para as ações libertárias à exploração 

capitalista do trabalho, que deram início à primeira greve geral do país em 1917. 

Ainda que seja desconhecido o número exato de mulheres sufragistas filiadas aos 

movimentos que ocorriam em diversos Estados brasileiros, foi-se reconhecido com o 

passar do tempo que não eram muitas mulheres e sua força política advinha de seus lócus 

social. Como Alves (2019, p. 63) explicita “a técnica empregada pelas sufragistas no 

Brasil foi, portanto, a da influência pessoal”, pois, restrita à classe média de conexões 

políticas, ainda que de número reduzido em comparação aos Estados Unidos e Inglaterra, 

seriam poucos conhecidos entre si e buscando favorecer aos seus. 

Devido a isto, em uma tentativa de legitimação de suas causas e desvinculação às 

ativistas mais revolucionárias, as ligas feministas pelo voto tinham uma atuação mais 

conservadora e condizente com o papel da mulher na família, em sua maioria. A 

domesticidade da mulher e sua participação na esfera pública seria, para os contrários à 

legalização do sufrágio feminino, incompatível, portanto, tal desassociação deveria ser 

feita na tentativa de conseguir atenção dos legisladores. 

A Constituição de 1891 não categorizava as mulheres dentre os impossibilitados 

de votar perante à lei, visto como uma exclusão dos direitos para exercício pleno da 

cidadania, assim como um não reconhecimento da mulher como pessoa política, tão 

enraizada em nossa cultura, evidenciando esta exclusão como algo natural. Pinto (2003) 

traz um ponto ainda relevante nos dias atuais, sobre o substantivo masculino enquanto 

neutro na língua portuguesa. Ainda que aplicado o termo “cidadãos” na redação desta 

Constituição, as mulheres não estariam incluídas, segundo medidas tomadas e tentativas 

de alistamento eleitoral feitas na época. 

Em 1926, o senador Juvenal Lamartine, do Rio Grande do Norte, incluiu na 

Constituição Estadual o direito ao voto sem distinção de sexo, na capacidade de votar e 
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ser votado. Ainda que, inicialmente, os votos tenham sido considerados nulos pelo 

Tribunal Eleitoral do Estado, esta medida permitiu que fosse eleita a primeira mulher 

prefeita na América Latina, Alzira Soriano, contando com o apoio de Bertha Lutz, em 

1929. 

Em 1932 foi promulgado o Código Eleitoral, no início da Era Vargas, e aprovado 

o voto feminino e secreto para todos. Foram mais de quarenta anos de luta por esse direito, 

contrariando diversas ações para impedir essa conquista. No entanto, esta determinação 

foi promulgada em caráter facultativo e a questão somente viria a ser disciplinada mais 

dez anos mais tarde46. Por fim, as mulheres somente poderiam votar com a 

redemocratização do país em 1945. 

Gisela Maria Bester, em artigo dedicado à luta sufragista no Brasil, aponta sobre 

a importância do voto dentro de uma democracia representativa, mas alerta que as 

conquistas iniciais não permitiam que as mulheres pudessem ser votadas e o voto às 

pessoas analfabetas somente seria permitido a partir de 1985. Ou seja, isso deixou de 

incluir majoritariamente mulheres negras por um longo período (BESTER, 2016). 

Os feminismos e movimentos de mulheres no Brasil passam a se configurar ou 

reconfigurar a partir da década de 60, enfrentando diversos tensionamentos políticos até 

a instauração do golpe militar. Pinto (2003, p. 43) aponta que “tínhamos (...) na Europa e 

nos Estados Unidos, cenários de grande efervescência política, de revolução e costumes, 

de radical renovação cultural, enquanto no Brasil o clima era de ditadura militar, repressão 

e morte”. Mas, os movimentos de mulheres que já existiam não deixaram de ocorrer, 

principalmente os de classes populares e de mulheres negras, para os quais as 

desigualdades sociais são mais latentes. 

A autora relata também a dificuldade em saber com exatidão a quantidade de 

grupos feministas que foram criados entre as décadas de 70 e 80, um período marcado 

pelas agitações destes movimentos, mais notoriamente ligados aos pensamentos 

marxistas, radicais e liberais. Cabe aqui ressaltar a atuação destes grupos em prol de 

mulheres e pessoas exiladas, presas ou desaparecidas ao longo da ditadura. 

 
46 Pelo Decreto-Lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945. Disponível em: Voto da mulher — 

Tribunal Superior Eleitoral (tse.jus.br). Acesso em:  15 fev. 2021. 

https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-da-mulher
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-da-mulher
https://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-da-mulher
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A redemocratização do país, a reforma partidária e a anistia dos presos foram 

acontecimentos que, ainda não diretamente relacionados aos feminismos, também 

trouxeram impactos aos movimentos, especialmente os de esquerda. Exilados e figuras 

públicas que retornaram de seus exílios trouxeram ideias influenciadas por movimentos 

que ocorriam fora do país. 

A criação da Constituição de 1988 contou com a ainda pequena participação de 

mulheres, mesmo nos eixos de aglomeração de conselhos feministas como Rio de Janeiro 

e São Paulo (PINTO, 2003). Ainda tivemos o projeto “Nós e a Constituinte” que, durante 

dois anos, foi um instrumento de intercâmbio entre mulheres de todo país, buscando 

assegurar direitos na nova Constituição. Apoiado pelo “Lobby do Batom”47, o projeto 

contava com pautas sobre a legalização do aborto, apoio às mulheres vítimas de violência 

sexual, direito de posse e propriedade para as mulheres, entre outros (ibidem, 2003). 

Durante a década de 90, houve um certo esmorecimento dos feminismos em 

diversos países. A revista Times questionou os rumos desses movimentos em uma 

publicação em 4 de dezembro de 1989, alegando que as mulheres já haviam conquistado 

os objetos de suas lutas e se questionando se haveria futuro ao feminismo48. A publicação 

é reflexo de um discurso bastante adotado pelos grupos antifeministas, que argumentavam 

que o mesmo não era mais necessário, uma vez que as mulheres obtiveram direito ao voto 

e ao trabalho remunerado. 

Grupos de oposição sempre existiram, em todos os países, e, ao refletir sobre a 

complexa relação dos feminismos brasileiros em sua fase de ascensão e os cenários 

políticos vividos concomitantemente, não é de se estranhar a complexa relação vivida em 

nossa cultura com as teorias feministas. 

Um país tão marcado pela miscigenação, com políticos que tão abertamente 

desrespeitam a rica variedade de etnias em nosso território e feminismos que ganharam 

destaque literário sendo majoritariamente brancos e de classe média. Somente nos últimos 

anos, com o crescimento e popularização dos diálogos sobre racismos e 

interseccionalidade, é que foi notável a dinâmica em torno de recuperar vozes 

historicamente deixadas de lado. E, assim, podemos levantar o óbvio: no Brasil, existe 

 
47 Disponível em: Luta pelos direitos das mulheres na Constituinte ficou conhecida como Lobby do Batom 

Notícias - Brasil - Nominuto.com. Acesso em: 13 fev. 2021. 
48 Capa e matéria disponível em: TIME Magazine Cover: A Future for Feminism? - Dec. 4, 1989 - Women 

Society. Acesso em: 12 fev. 2021. 

https://nominuto.com/noticias/brasil/luta-pelos-direitos-das-mulheres-na-constituinte-ficou-conhecida-como-lobby-do-batom/12927/
https://nominuto.com/noticias/brasil/luta-pelos-direitos-das-mulheres-na-constituinte-ficou-conhecida-como-lobby-do-batom/12927/
http://content.time.com/time/covers/0%2C16641%2C19891204%2C00.html
http://content.time.com/time/covers/0%2C16641%2C19891204%2C00.html
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uma gama de mulheres vivenciando experiências diferentes entre si, mas completamente 

marginalizadas dos debates. 

Neste ponto, acredito que seja importante ressaltar que, no Brasil, como bem 

lembrado pela entrevistada C, as religiões de matrizes africanas tiveram grande relevância 

para a perpetuação pela oralidade das culturas diaspóricas africanas e para os movimentos 

feministas negros. Dentro desta interligação, entre religião e feminismo negro, nossa 

história tem um nome de grande peso no cenário feminista mundial: Lélia González, 

intelectual, ativista e reconhecidamente uma das fundadoras do movimento no país49, 

conforme apontamos acima. 

Em sua visita ao Brasil em 2019, Angela Davis, professora americana e ativista 

pelos direitos das mulheres e contra a discriminação racial/social nos Estados Unidos, fez 

uma marcante colocação: “Por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados 

Unidos? Eu aprendo mais com Lélia González do que vocês comigo”50. Pontuando a 

enorme influência dos pensamentos do Norte global em nossas teorias feministas, Davis 

precisou falar de Lélia para os brasileiros, para que muitos brasileiros soubessem quem 

foi Lélia Gonzalez. Esse evento foi importante para nos lembrar de quantas “lélias” são 

invisibilizadas e até quando continuaremos apagando e criando dissidências, ao invés de 

procurarmos conhecer e dar lugar às vozes que foram marginalizadas em nossa história. 

No Brasil e na América Latina, a violação colonial perpetrada pelos 

senhores brancos contra as mulheres negras e indígenas e a 

miscigenação daí resultante está na origem de todas as construções de 

nossa identidade nacional, estruturando o decantado mito da 

democracia racial latino-americana, que no Brasil chegou até as últimas 

consequências. (CARNEIRO, 2011, s/p) 

Sueli Carneiro, um dos nomes mais importantes do movimento negro brasileiro, 

pensa na contribuição dos feminismos negros no Brasil para a luta antirracista e de 

desmarginalização das mulheres negras condenadas a ser o “outro do outro” a partir das 

implicações do racismo e sexismo. Carneiro e González são fundamentais para pensarmos 

como a raça produziu gêneros subalternizados, na centralidade da raça para a pensarmos 

 
49 Disponível em: Lélia Gonzalez: A mulher que revolucionou o movimento negro. – Fundação Cultural 

Palmares. Acesso em: 21 mai. 2021. 
50 Disponível em: Lélia Gonzalez, onipresente | Cultura | EL PAÍS Brasil (elpais.com). 

Acesso em: 21 mai. 2021. 

http://www.palmares.gov.br/?p=53181
http://www.palmares.gov.br/?p=53181
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-25/lelia-gonzalez-onipresente.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-10-25/lelia-gonzalez-onipresente.html


51 
 
 

 

 

 

nas opressões vividas em sociedade e para recuperação do apagamento histórico de 

diversas culturas presentes em nossa sociedade. 

Em vista disso, assim como hooks (2019) afirmou, o reconhecimento das questões 

inerentes à raça e racismo foram cruciais para o desenvolvimento das teorias feministas 

norte-americanas, denunciando a apropriação e visibilidade dada às feministas brancas, 

no Brasil, aconteceu o mesmo. 

Em 2018, tivemos uma corrida eleitoral marcada por comentários fascistas, 

racistas, machistas e de exaltação à ditadura militar. Visto como um “modelo político 

autoritário”, o termo “fascismo” foi o líder de buscas na ferramenta de pesquisa Google 

em 201851. Nesse mesmo ano, em 14 de março de 2018, ocorreu o assassinato da 

vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, em um crime bárbaro que 

chocou grande parte do Brasil e outros países e impulsionou movimentos nas ruas e em 

plataformas de redes sociais, conforme mencionado na seção acima. Ainda, foi um ano 

marcado pelas manifestações históricas, em ambientes online e offline, como o #EleNão, 

em repúdio à candidatura do atual presidente, que atua de formas antidemocráticas52. 

Nos últimos anos, foi possível notar um aumento do tema “feminismo” nos meios 

de comunicação, como foi demonstrado na tese de Tatiane Leal (2019), doutora em 

Comunicação pela UFRJ, que investigou o conceito de sororidade nos feminismos 

contemporâneos em diversos dispositivos de comunicação. Leal (2019, p. 231) aponta o 

aumento do interesse pelos temas acerca da sororidade e feminismo e posiciona a internet 

como um “instrumento para a transformação da sociedade”. No entanto, Júlia dos Anjos 

(2019), mestre em Comunicação pela UFRJ, demonstra em sua dissertação que os 

discursos de ódio antifeministas se apropriam das próprias lógicas feministas e utilizam 

a internet como meio de propagação de suas pautas. Eles visam, como elabora ao final da 

dissertação, “excluir certos grupos da esfera pública”, através de um discurso de ódio 

“emocional intimamente ligado à racionalidade e a objetivos políticos, como também à 

definição de quem somos nós” (ANJOS, 2019, p. 178). 

 
51 Disponível em: ‘O que é fascismo?’: a maior dúvida dos brasileiros em 2018, segundo o Google | Brasil| 

EL PAÍS Brasil (elpais.com). Acesso em: 13 fev. 2021. 
52 Disponível em: #EleNão: A manifestação histórica liderada por mulheres no Brasil vista por quatro 

ângulosBBC News Brasil. Acesso em: 13 fev. 2021. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/12/politica/1544636164_055761.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/12/politica/1544636164_055761.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/12/politica/1544636164_055761.html
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013
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Com o decreto do estado de calamidade pública no Brasil, no dia 18 de março de 

202053, e uma pandemia cujo impacto de vulnerabilidade são os idosos prioritariamente, 

os assuntos acerca da idade e envelhecimento vieram à luz de forma mais proeminente. 

Seguindo a necessidade de isolamento deste público, como medida de precaução 

recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, a acessibilidade aos meios de 

comunicação pela internet se tornou fundamental para muitas e muitos. 

Portanto, discutir sobre tecnologia e idadismo ganha uma nova relevância no 

momento em que vivemos, buscando-se aqui deixar de lado uma visão paternalista sobre 

as pessoas mais velhas que utilizam as ferramentas das TICs. Assim, o próximo capítulo 

irá tratar de questões teóricas e interseccionais acerca do idadismo, para que no terceiro 

e último capítulo sejam trazidos os dados obtidos com a análise empírica da pesquisa. 

 

 

  

 
53 Disponível em: Entra em vigor estado de calamidade pública no Brasil — Português (Brasil) (www.gov.br). 

Acesso em: 13 fev. 2021. 

https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2020/03/entra-em-vigor-estado-de-calamidade-publica-no-brasil
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Capítulo 2: Idadismo, gênero e Comunicação 

 

É curioso pensar que a própria condição do envelhecimento é a transformação, a 

mudança que, quando permitida pelo tempo, provoca alterações em nossas idades, tanto 

biológica quanto cronologicamente. É uma tarefa complexa estudar a fenomenologia do 

envelhecimento. Na mesma medida, deparamo-nos com o obstáculo de encontrar estudos 

que envolvem este processo nos campos das Ciências Sociais, principalmente no campo 

da Comunicação, havendo uma maior concentração de pesquisas em áreas médicas (como 

a gerontologia) e no campo da psicologia. 

Quanto às políticas mundiais acerca do envelhecimento, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) assinala algumas datas importantes no que tange ao 

envelhecimento mundial54, sendo estas: o plano internacional de ação de Viena sobre o 

envelhecimento, em 1982; as diretrizes para as pessoas mais velhas das Nações Unidas, 

em 1991; a proclamação do envelhecimento, em 1992, e a constituição do dia de 

celebração internacional do idoso como 01 de outubro. 

Neste capítulo, tratarei de historicizar e delimitar o conceito de idadismo, cuja 

criação é reivindicada pelo médico gerontologista Robert Neil Butler (1969), já 

mencionado nesta pesquisa. Também trarei uma contextualização sobre o envelhecimento 

feminino visto pela ótica das experiências das mulheres. E, irei abordar o idadismo no 

campo da Comunicação e consumo, em relação aos seus principais debates. 

Embora seja possível qualificar uma atitude enquanto idadista, mesmo quando 

direcionada de uma pessoa mais velha para uma mais nova (como quando estereotipamos 

ou discriminamos certo comportamento adolescente, por exemplo), para a finalidade 

desta pesquisa analisaremos este conceito em sua forma mais disseminada e incorporada 

na sociedade, que é quando direcionada aos idosos ou pessoas de meia-idade, ou, 

pensando de maneira abrangente, pessoas maduras. 

Ademais, compreendo que o processo de envelhecimento humano é bastante 

subjetivo, transpassado por múltiplas experiências pessoais e interpessoais, afinal, nos 

enxergarmos “velhos” se dá sempre a partir do olhar de outrem. Por isso, mais do que 

definir o idadismo teoricamente, é indispensável incluir a experiência do envelhecimento 

 
54 Disponível em: Ageing | United Nations. Acesso em: 23 mai. 2021. 

https://www.un.org/en/global-issues/ageing
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que, no tocante a esta dissertação, faz válido centralizar nas vivências das mulheres e suas 

interseccionalidades. 

 

2.1 O que é idadismo: surgimento do termo e principais pontos de debate sobre o 

envelhecimento 

 

Michel de Certeau (2008), historiador francês, defende que a formação de 

conceitos pré-definidos sobre a vida é uma prática necessária em nosso cotidiano. Isso se 

dá devido às nossas interações, incontáveis encontros e desencontros, além de todos os 

esforços quase que imperceptíveis, porém obrigatórios, na vivência de cada dia. Viver é 

um constante fazer e para tanto seria impossível passar pelos dias sem que formássemos 

dentro de nós conceitos fixados e automatizados sobre alguns desses fazeres. 

Porém, quando estas ideias fixadas se tornam tão naturalmente enraizadas e 

utilizadas sem a devida atualização na proporção de nossos aprendizados adquiridos, seria 

uma causa para criação de preconceitos ou estereótipos. Consequentemente, geraria 

atitudes discriminatórias. Aqui, vale ressaltar, que nenhum destes conceitos formados são 

isentos de uma interação com o meio em que habitamos. Estamos integrados a um 

sistema, funcionamos em conjunto com diversas estruturas pelas quais somos afetados, 

mas que também afetamos. 

Compreender idadismo como mais um “-ismo”, além do racismo e sexismo, então, 

passa por nos localizarmos indivídua e conjuntamente nessas estruturas e conceitos que 

promovem e perpetuam os preconceitos. Estes, em conjunto aos estereótipos, podem ser 

vistos como sentimentos, julgamentos, formas de valor atribuídas às percepções de 

mundo e das pessoas (negativas em geral) que precedem atitudes discriminatórias e fazem 

parte de sua fundamentação. Como delineado pelo Portal Geledés55, esses 

comportamentos surgem de padrões próprios ou culturalmente estabelecidos. 

A definição de idadismo56, ou ageism57 no original, foi desenvolvida em tese 

inicialmente pelo médico gerontologista americano, Robert Neil Butler, responsável por 

criar o primeiro departamento de gerontologia nos Estados Unidos e primeiro diretor do 

 
55 Disponível em: Etnocentrismo, estereótipos, estigmas, preconceito e discriminação - Geledés 

(geledes.org.br). Acesso em: 23 mai. 2021. 
56 Idadismo também pode ser chamado de etarismo ou ageísmo, como numa tradução direta de ageism. 
57 Apesar do primeiro artigo sobre idadismo ter sido publicado em 1969, em artigo publicado no ano de 

1989, o autor afirma ter cunhado o nome em 1968. 

https://www.geledes.org.br/etnocentrismo-estereotipos-estigmas-preconceito-e-discriminacao/
https://www.geledes.org.br/etnocentrismo-estereotipos-estigmas-preconceito-e-discriminacao/
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Instituto Nacional do Envelhecimento58. Foi ao longo de sua carreira e sua visão 

interdisciplinar sobre o processo de envelhecimento, em conjunto com seus estudos e 

práticas sobre habitações comunitárias para pessoas mais velhas, que ele chegou ao 

sentido do que denominou de idadismo. 

Em 1969, Robert N. Butler publicou um artigo chamado de “Idade-Ismo: Uma 

outra forma de intolerância”, onde apresentou o conceito pela primeira vez, definindo-o 

enquanto o preconceito de um grupo etário em relação a outro, que delinearia a 

experiência subjetiva sobre o viver de cada idade implicada na noção comum de assuntos 

intergeracionais. 

Enquanto marco inicial, este trabalho ainda foi bastante abrangente ao retratar o 

idadismo, partindo da própria definição ampla do termo. O médico, em seus trabalhos 

iniciais, não se isenta de apontar questões relativas à classe ou raça, mas ressalta que em 

muitas situações que ele vivenciou, ainda que estas lutas tivessem grande destaque, elas 

não poderiam explicar tudo. Porém, o autor não trouxe recortes de gênero. 

Apesar de ele ter sido autor de muitos outros trabalhos na área, outros dois artigos 

ganharam destaque, publicados em 1980 e 1989: “Ageism: A Foreword” (Idadismo: Um 

prefácio, tradução nossa) e “Dispelling Ageism: The Cross-Cutting Intervention” 

(Dissipando o Idadismo: A intervenção transversal, tradução nossa), respectivamente. No 

primeiro, ele aprofunda seu debate acerca do tema e, no segundo, ele argumenta sobre a 

necessidade de aplicarmos uma política antiidadista em vários setores da sociedade 

enquanto atitude substancial para dissipar os diversos estereótipos e mitos existentes 

sobre as pessoas mais velhas. Neste segundo artigo, o autor afirma que: 

Eu vi o preconceito de idade se manifestar em uma ampla gama de 

fenômenos, em níveis individuais e institucionais - estereótipos e mitos, 

desdém e antipatia absolutos, simples evitação sutil de contato e 

práticas discriminatórias em habitação, emprego e serviços de todos os 

tipos. (BUTLER, 1989, p. 139) 

Considerando o desenvolvimento de suas pesquisas, podemos entender que a 

gerontologia se desenvolveu em três planos: biológico, psicológico e social, sendo um 

passo valoroso de ampliação da geriatria, campo que se direciona à saúde do idoso em 

relação à sua fisiologia. 

 
58 Robert Neil Butler (1927 - 2010). Disponível em: Robert N. Butler - Wikipedia . Acesso em: 16 mai. 2021. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_N._Butler
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O etarismo, ou idadismo, ao passo em que o conceito foi agregado a novas 

discussões e levado para outros campos epistêmicos, superou uma abordagem inicial 

genérica. Assim, incluiu preconceitos, estereótipos negativos, atitudes ou 

comportamentos prejudiciais a um grupo em relação à sua idade, ao processo de 

envelhecimento, incluindo práticas ou políticas que perpetuem crenças negativas, 

impedindo que as pessoas mais velhas possam usufruir da vida plenamente. 

A convergência do volume crescente da literatura gerontológica, a 

proliferação de estereótipos negativos sobre os velhos e o 

estabelecimento da aposentadoria compulsória representam os 

primeiros movimentos de uma formulação pública e institucional da 

“velhice” enquanto um estágio distinto. (HAREVEN, 1999, p. 20) 

Objetivando trazer ao contemporâneo as elucubrações de Butler (1969; 1980; 

1989), utilizei em minhas reflexões o livro intitulado “Contemporary Perspectives on 

Ageism” (“Perspectivas contemporâneas do idadismo”, tradução nossa), livro digital de 

acesso aberto, criado de forma colaborativa e financiado pela Cooperação Europeia em 

Ciência e Tecnologia (COST). Este livro conta com mais de dez pesquisadores de áreas 

interdisciplinares da psicologia, gerontologia, sociologia, entre outras, orientados a 

compreender as dinâmicas do envelhecimento e idadismo em múltiplas esferas. 

Em diversos países do continente europeu, o envelhecimento da população é visto 

como um problema a ser enfrentado, permanecendo uma comparação com a diminuição 

das taxas de natalidade e, teoricamente, uma menor força de trabalho ativa no mercado 

para os anos futuros59. Portanto, as políticas de informação, antiidadista e de melhoria nas 

condições de envelhecimento, não carregam necessariamente um viés humanitário. Não 

obstante, os investimentos direcionados a esses esforços, se aplicados no Brasil, poderiam 

trazer um novo escopo de pensamento ao meio acadêmico. 

No livro supracitado, Ayalon e Tesch-Römer (2018) abordam a etiologia do 

idadismo a partir da seguinte metodologia: nível micro, meso e macro. O nível micro se 

daria em relação às atitudes individuais, pensamentos, sentimentos e ações. O 

intermediário ocuparia o lugar das interrelações de grupos, o papel das organizações e 

outras entidades. Enquanto o nível macro estaria relacionado aos valores culturais ou 

reguladores de cada sociedade. 

 
59 Disponível em: Estrutura populacional e envelhecimento - Statistics Explained (europa.eu). Acesso em: 

23 mai. 2021. 
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Entendendo estas teorias em seu aspecto organizador e de suas aplicações não 

categoricamente separadas nas vivências cotidianas, elas ainda apresentam um panorama 

expressivo e nos ajudam a pensar sobre o tema. As teorias de nível micro foram 

postuladas em princípios da psicologia e sociologia e trazem dois pontos especialmente 

relevantes: a teoria de gestão do terror e a teoria da personificação dos estereótipos. A 

primeira diz respeito ao fato de que o ato de envelhecer, assim como os idosos em si, 

seriam um lembrete constante de nossa própria vulnerabilidade e mortalidade. A segunda 

parte de um pressuposto de que a exposição aos estereótipos negativos ao longo da vida 

levaria a uma internalização destes preceitos negativos, afetando a autopercepção a longo 

prazo. 

As teorias intermediárias, ou meso, abordam questões relativas aos grupos sociais 

e, neste sentido, apontam para a persistente segregação etária nas sociedades ocidentais 

modernas e falam também sobre os conflitos intergeracionais. Isto significa, além da falta 

de integração e da separação gerada através da organização social de indivíduos ou grupos 

de faixas etárias distintas, que os conflitos intergeracionais ocorrem também por um fator 

de “manutenção das identidades simbólicas apropriadas para a idade” (AYALON; 

TESCH-RÖMER, 2018, p. 6), comumente acionada quando os idosos são julgados por 

tentar parecer mais “novos”, utilizando símbolos (como roupas) destinados a outra faixa 

etária. 

Sobre as teorias macro, como reflexo dos valores culturais, a teoria central 

apontada foi a teoria da modernização a qual postula que, através dos mecanismos de 

modernização das sociedades, como os avanços das tecnologias, os idosos perderam seu 

lugar social, pois o conhecimento que estes agregariam seria substituído pelas tecnologias 

e avanços nos meios de comunicação e acesso às informações. Esta teoria possui grande 

implicação no mercado de trabalho, constantemente permeado por atitude idadistas. 

O preconceito de idade, portanto, deve ser considerado um mecanismo de criação 

de desigualdade social, assim como os decorrentes das questões de gênero, raça e classe, 

justificando a necessidade de um olhar interseccional. Em paralelo a isso, cada vez mais, 

compreendemos que a idade é uma categoria socialmente construída, independente de 

avaliações pessoais, e que não opera de forma isolada das outras. 

O movimento de reconhecimento e combate às práticas etaristas também não deve 

ser considerado sem antes avaliarmos as dinâmicas atribuídas à juventude e ao 



58 
 
 

 

 

 

envelhecimento. Ser jovem significa, dentro de um imaginário do senso comum, ser cheio 

de vida, ativo, apto ao mercado de trabalho e com possibilidade de atingir algum grau de 

aprazibilidade. Ser velho, nesta dinâmica, é configurar um suposto peso para a sociedade, 

inapto, vulnerável, passivo e não atraente. 

Ao contrário de outras categorias sociais, o idadismo é um preconceito que todos 

nós supostamente poderemos vivenciar um dia. Porém, não da mesma maneira e ainda 

sem saber exatamente quando os primeiros sinais irão surgir. O preconceito etário 

também vem acompanhado de aspectos como a solidão altamente relatada, sexualidades 

que são negadas e de alto grau de medicalização de questões humanas que ocorrem 

quando fatores psicossociais acerca do envelhecimento são tratados como patologias cuja 

única solução é vista como a medicamentosa. 

Numa perspectiva sociocultural, a própria revolução industrial ao proporcionar o 

aumento de mobilidade para os trabalhadores, contribuiu para uma redefinição das 

estruturas familiares. Pela necessidade de morar junto ao trabalho (bairros industriais), a 

proximidade da família de origem para com a família criada através de laços afetivos, 

como o casamento, passou a não ser o padrão. Shiovitz-Ezra et al. (2018) afirmam como 

esta reorganização dos arranjos familiares favoreceu o sentimento de solidão proveniente 

do isolamento, motivado pelo afastamento das pessoas mais velhas do núcleo mais jovem 

da família. 

Além disso, o desenvolvimento e modernização das sociedades acarretou 

profundas mudanças nos ambientes públicos e domésticos. Algo que o sociólogo Richard 

Sennett (2014) abordou ao refletir sobre as transformações que levaram ao “declínio do 

homem público”, ao crescimento das relações impessoais no decurso de voltar-se para 

dentro de si, num modelo de sociedade voltado para interioridade e intimidade. Em 

contraponto, os espaços domésticos passam a configurar como ambientes de isolamento 

do espaço público, de ampliação das desigualdades sociais entre gêneros e de sustentação 

de uma família nuclear na qual a mulher precisa ocupar este papel de mãe e responsável 

pelos cuidados do lar e pessoas que o habitam. O espaço doméstico configuraria um local 

onde, conforme Susan Okin (2008), filósofa e feminista, qualquer interferência externa 

necessita de uma justificativa. 
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Tamara Kern Hareven60 (1999), historiadora ucraniana, dedicou-se a pesquisar 

sobre família e questões intergeracionais. Ela descreve as condições que, a partir do 

século XX, permitiram o reconhecimento social da velhice e outros estágios da vida como 

parte de um processo histórico mais amplo. Assim, da mesma forma que conjunturas 

sociais, políticas e econômicas provocaram o surgimento do campo da medicina dedicado 

à pediatria, começaram a surgir os questionamentos que fundamentam a geriatria. 

De acordo com a autora, a demarcação dos estágios da vida, as condições que 

afetam cada grupo de idade, assim como as definições do envelhecimento, não só 

mudaram ao longo do tempo como também entre culturas. Sobre a “criação” dos estágios 

de vida, ela declara: 

Primeiro, os indivíduos se tornam conscientes das características 

específicas de um dado período como uma condição distinta entre certas 

classes ou grupos sociais. Essa descoberta é então tornada pública e 

popularizada num nível societal. Profissionais e reformadores definem 

e formulam as condições singulares de tal estágio da vida, que passa a 

ser publicitado na cultura popular. (HAREVEN, 1999, p. 17) 

Naturalmente, os processos sociais em prática não ocorrem tão rigorosamente e 

tais divisões foram postas com o cuidado de tornar inteligíveis tais encadeamentos. Mas 

é importante salientarmos que são os dilemas sociais atribuídos à determinada idade 

social61 da vida que orientam as instituições e agências públicas a resolvê-los. 

Kern Hareven (ibidem) afirma que, na América do Norte, a fixação da etapa 

“velhice” como um estágio da vida não somente ajudou a trazer consciência aos limites 

da vida adulta, como também trouxe a necessidade de diferenciar os pontos pertencentes 

à “meia idade”. Esta, passou a ser vista como limite entre a vida adulta e a “velhice. 

Em seu artigo, a autora expõe sobre alterações fundamentais na sociedade norte-

americana que resultaram na formalização das etapas da vida nas segmentações que 

acompanhamos hoje com maior clareza. Tomamos esta exposição como base histórica 

deste processo, com o intuito de exemplificar e ratificar a natureza social, política e 

econômica que percorrem as transformações sociais. 

 
60 Tamara Kern Hareven (10/05/1937 – 18/10/2002) – Historiadora social especializada em história da família 

e os efeitos das mudanças sociais na vida familiar. Judia e sobrevivente do holocausto. Disponível em: In 

Memoriam Tamara Hareven (udel.edu). Acesso em: 21 abr. 2021. 
61 Pensar em idade social é considerar a idade cronológica como um conceito relativo aos contextos 

culturais. (HAREVEN, Tamara K. 1999, p. 16) 

https://www1.udel.edu/PR/UDaily/01-02/thareven.html
https://www1.udel.edu/PR/UDaily/01-02/thareven.html
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Shiovitz-Ezra et al. (2018) também elencam a institucionalização da 

aposentadoria como um fator decisivo de exclusão social. A aposentadoria é um ato 

muitas vezes forçado, inclusive através de aparatos legais como a aposentadoria 

compulsória62 imposta aos servidores públicos ou o plano de demissão voluntária63, e 

determina – inclusive nos anos que a antecede – uma saída do mercado de trabalho que 

atinge psicossocialmente de maneira pejorativa muitos cidadãos. Poucas empresas 

estabelecem programas de adaptação para a vida após o encerramento das rotinas de 

trabalho, que atinge o indivíduo para além do financeiro. 

Sob outra perspectiva, a aposentadoria enquanto direito incontestável ao descanso 

após anos de atividade no mercado de trabalho tem sido retirado ou postergado após a 

aprovação da reforma da previdência no Brasil no ano de 2019, projeto que tramitava no 

Congresso desde 2000 e cujos maiores apoiadores foram o ex-presidente Michel Temer 

e o atual. Com ela, passou a ser exigida mais idade e tempo de contribuição, foi incluída 

idade mínima por gênero, retirando a possibilidade de aposentadoria por tempo de 

contribuição. Esta reforma ainda afetou diversas classes profissionais, como 

trabalhadores da educação, e aprofunda as desigualdades sociais em nosso país64. 

O idadismo nos ambientes de trabalho é uma prática comum e permeada com 

estereótipos, tal como assumir que trabalhadores mais velhos são inexperientes 

tecnologicamente, cheios de hábitos e menos adaptáveis que funcionários mais jovens. 

Como exemplo pessoal, eu costumava trabalhar em um setor de recursos humanos de um 

hospital federal. Lá, era comum que as pessoas de idade mais avançada – a idade como 

era percebida em seus estereótipos negativos, não necessariamente a idade concreta da 

pessoa– fossem lotadas em setores de menor visibilidade ou setores cujo trabalho exigiria 

menor esforço, como o almoxarifado, para onde iam “as pessoas feias”, como era comum 

ouvir. Quanto mais idoso, maior era a tendência de a pessoa ser lotada em um setor 

invisibilizado e de pouco contato pessoal com outros setores, não existia escolha ali. Essa 

 
62 Disponível em: :: ANTC - ARTIGO: A reforma da previdência e a aposentadoria compulsória do servidor 

público (antcbrasil.org.br). Acesso em: 23 mai. 2021. 
63 Disponível em: Programa de Demissão Voluntária: Tudo que você precisa saber sobre o famoso "Pacote" 

| Rede Jornal Contábil - Contabilidade, MEI , crédito, INSS, Receita Federal (jornalcontabil.com.br). 

Acesso em: 23 mai. 2021. 
64 Disponível em: Entenda os 10 piores pontos da reforma da Previdência de Bolsonaro - CUT - Central Única 

dos Trabalhadores. Acesso em: 05 jun. 2021. 

https://www.antcbrasil.org.br/comunicacao/artigos/1128-artigo-a-reforma-da-previdencia-e-a-aposentadoria-compulsoria-do-servidor-publico#%3A~%3Atext%3D40%2C%20%C2%A71%C2%BA%2C%20II%20da%2Cna%20forma%20de%20lei%20complementar
https://www.antcbrasil.org.br/comunicacao/artigos/1128-artigo-a-reforma-da-previdencia-e-a-aposentadoria-compulsoria-do-servidor-publico#%3A~%3Atext%3D40%2C%20%C2%A71%C2%BA%2C%20II%20da%2Cna%20forma%20de%20lei%20complementar
https://www.jornalcontabil.com.br/programa-de-demissao-voluntaria-tudo-que-voce-precisa-saber/
https://www.jornalcontabil.com.br/programa-de-demissao-voluntaria-tudo-que-voce-precisa-saber/
https://www.cut.org.br/noticias/entenda-os-10-piores-pontos-da-reforma-da-previdencia-de-bolsonaro-99fe
https://www.cut.org.br/noticias/entenda-os-10-piores-pontos-da-reforma-da-previdencia-de-bolsonaro-99fe
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prática, infelizmente, lembra como muitos idosos são tratados em nível macro em nosso 

país. 

Os debates acerca do envelhecimento estão em voga em detrimento da ampliação 

da expectativa de vida, em nível mundial. Supõe-se que até 2030 o Brasil terá a quinta 

população mais idosa (acima de 60 anos) do mundo, ultrapassando o número de jovens 

(entre zero e 14 anos) em nossa pirâmide etária65. Em pesquisa realizada pelo Instituto 

Datafolha66, em 2017, aferiu-se que 90% da população brasileira demonstrava 

preconceitos em relação aos idosos. Ainda que a existência de um preconceito possa não 

gerar obrigatoriamente atitudes discriminatórias esse dado aponta para uma tendência 

bastante assustadora, considerando pesquisa em ano posterior que trouxe o resultado do 

aumento na percepção do preconceito em amplas esferas no Brasil67. 

Em edição de pesquisa pública realizada no ano de 2020 entre o Sesc e a Fundação 

Perseu Abramo68 idosos brasileiros acima dos 60 anos foram questionados como eles se 

sentem em relação aos jovens. Narrativas como as que afirmam que eles “sentem-se 

desprezados, desrespeitados, alvo de preconceitos, maltratados e incompreendidos” 

foram frequentes. Positivamente, contudo, alguns afirmaram que veem sua imagem 

associada a respeito e afeto, mas o próprio estudo alerta que foram pouco mencionadas. 

De acordo com documento emitido pelas Nações Unidas69, em 2020, sobre o 

envelhecimento mundial, o mundo está experienciando um desenvolvimento sem 

precedentes nas estruturas de suas pirâmides etárias, que contavam ao todo com cerca de 

727 milhões de pessoas acimas dos 65 anos, sendo majoritariamente mulheres. Em tempo, 

a organização declarou a década de 2021-2030 como a década do envelhecimento 

saudável, reunindo diretrizes com orientações e propostas interdisciplinares, incluindo 

práticas antiidadistas. 

No Brasil, segundo Ana Maria Goldani, socióloga brasileira, enfrentamos uma 

série de desafios em torno do preconceito etário. As políticas sociais que, visando o lucro, 

 
65 Disponível em: Envelhecimento e transição demográfica | Marca-texto (bndes.gov.br). Acesso em: 23 mai. 

2021. 
66 Disponível em: Envelhecer no Brasil: do preconceito à aposentadoria indigna - CTB. Acesso em: 23 mai. 

2021. 
67 Disponível em: Cresce percepção de preconceito entre brasileiros na última década - 16/01/2019 - Opinião 

Pública - Datafolha (uol.com.br). Acesso em: 23 mai. 2021. 
68 Disponível em: Sesc São Paulo - Pesquisa Idosos no Brasil – 2ª Edição 2020 - Revistas - Online 

(sescsp.org.br). Acesso em: 23 mai. 2021. 
69 Disponível em: World Population Ageing 2020 Highlights (un.org). Acesso em: 23 mai. 2021. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/noticias/noticia/envelhecimento-transicao-demografica
https://ctb.org.br/noticias/brasil/envelhecer-no-brasil-do-preconceito-a-aposentadoria-indigna/
https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2019/01/1986041-preconceito-por-genero-e-cor-dobra-em-uma-decada.shtml
https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2019/01/1986041-preconceito-por-genero-e-cor-dobra-em-uma-decada.shtml
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/14626_PESQUISA%2BIDOSOS%2BNO%2BBRASIL%2B2%2BEDICAO%2B2020
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/14626_PESQUISA%2BIDOSOS%2BNO%2BBRASIL%2B2%2BEDICAO%2B2020
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd-2020_world_population_ageing_highlights.pdf
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valorizam jovens ou mulheres em idade reprodutiva, ocasionam uma “ameaça à 

solidariedade intergeracional” (2010, p. 3 e 4). Porém, a autora relata que a maioria dos 

estudos destinados a este tipo de preconceito ficam concentrados em áreas ligadas à saúde 

e ao mercado de trabalho e argumenta que “deveria ocorrer sob a abordagem de 

discriminações múltiplas” (idem). 

Em pesquisa realizada no site da SciELO70, biblioteca digital para periódicos 

científicos brasileiros, a busca simples pelas palavras “idadismo”, “etarismo” e “ageism” 

resultou em somente uma página para cada busca. Enquanto isso, o mesmo formato de 

busca para “sexismo” resultou em 212 e para “racismo” em 984 trabalhos. Apesar de ser 

uma observação reduzida, traz um panorama sobre a escassez de pesquisas sobre o 

idadismo. 

No cenário de pandemia, ainda que as taxas de mortalidade entre jovens e adultos 

tenha aumentado, o público mais atingido segue sendo superior em idosos. Apesar disso, 

entre janeiro e março de 2021, foi verificado aumento de 500% de casos confirmados em 

pessoas com 30 e 59 anos71. Em meio a este caos, tem sido noticiado o aumento de 

violência contra os idosos, quando no ano de 2020, dados do Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos (MMDH)72 alertaram para o crescimento de 3 mil para 

17 mil denúncias em apenas um mês no início do período de isolamento social, sendo as 

mulheres idosas o grupo mais atingido. Iremos agora discutir, assim, as especificidades 

de se pensar o envelhecimento das mulheres. 

2.2 Envelhecimentos femininos 

Em 1970, Simone de Beauvoir publicou sua obra intitulada “A Velhice”, escrita 

com o objetivo de quebrar a conspiração do silêncio a respeito da velhice, que era e ainda 

permanece em inúmeros aspectos, um tabu para as sociedades. Durante uma boa parte de 

nossas vidas, a velhice, o envelhecimento, permanecem abstratos, distantes, postergáveis 

e, até que o nosso momento venha a acontecer, “a velhice é uma coisa que só concerne 

aos outros” (BEAUVOIR, 2018, s/p). 

 
70 Disponível em: SciELO.org. Acesso em: 23 mai. 2021. 
71 Disponível em: Afinal, a Covid-19 está mesmo mais grave nos adultos jovens? | Veja Saúde (abril.com.br). 

Acesso em: 23 mai. 2021. 
72 Disponível em: Violência contra idosos cresce 5 vezes em um mês; negligência é a mais comum | Brasil 

| iG. Acesso em: 23 mai. 2021. 

https://scielo.org/
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https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-09-05/violencia-contra-idosos-quase-quintuplica-na-pandemia-de-covid-19.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-09-05/violencia-contra-idosos-quase-quintuplica-na-pandemia-de-covid-19.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-09-05/violencia-contra-idosos-quase-quintuplica-na-pandemia-de-covid-19.html
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Beauvoir (ibidem, s/p) faz uma ampla reflexão sobre o envelhecimento, partindo 

de questionamentos filosóficos ao longo da história, dando voz a diversos autores e 

trazendo também experiências pessoais. Dentre estas, algo que chama atenção foi o seu 

choque ao ser chamada de “velha” aos 50 anos por uma estudante americana: “mas, então, 

Simone de Beauvoir é uma velha!”. A filósofa alega em seguida que “a tradição 

sobrecarregou esta palavra de um sentido pejorativo e ela soa como um insulto”. Mas, 

devemos lembrar que esta situação ocorreu em uma outra época e contexto sociocultural. 

Para tantas mulheres com útero, a vida após os 40 anos nos aproxima de uma etapa 

ainda envolta em muitos tabus, a menopausa. Apesar de não haver uma idade certa para 

tanto, nos países ocidentais, a idade média é aos 51 anos. Esta etapa, vista como fim do 

período reprodutivo da mulher, em uma sociedade que valoriza os corpos femininos 

primeiramente por sua capacidade de gestar, também pode ser vista como uma fase de 

envelhecimento precoce. 

Arruzza et al. (2019, p. 52) denominam esse viés de opressão como “reprodução 

social” e atribuem ser um modelo de sexismo sustentado pelo modelo capitalista de 

produção. Ou seja, o papel da reprodução social nas sociedades modernas, além de servir 

de ferramenta para o capital, através do qual as mulheres seriam responsáveis por criar a 

força de trabalho, também as delega a função de cuidar. Questão esta que também é 

permeada por desigualdades raciais desde quando mulheres negras escravizadas eram 

obrigadas a criar e amamentar os filhos brancos da casa grande73. Dados recentes do 

IPEA74 mostram que o trabalho doméstico, incluindo de babás, permanece sendo 

majoritariamente exercido por mulheres no Brasil e, dentre estas, principalmente por 

mulheres negras e periféricas. 

Apesar de alguns autores considerarem que as mulheres não sofrem uma ruptura 

tão drástica em relação à aposentadoria (DEBERT, 1994), isso se deve ao fato que as 

mulheres não compõem a maioria da força de trabalho quando em idades mais avançadas 

e, ainda, porque a maioria das mulheres seguem sendo invisibilizadas em seus trabalhos 

domésticos e de cuidados, seja como mães ou como avós. 

 
73 Disponível em: A mãe preta já encheu sua mamadeira, vá mamar em outro lugar! - Geledés 

(geledes.org.br). Acesso em: 24 mai. 2021. 
74 Disponível em: Estudo do Ipea traça um perfil do trabalho doméstico no Brasil. Acesso em: 24 mai. 2021. 

https://www.geledes.org.br/a-mae-preta-ja-encheu-sua-mamadeira-va-mamar-em-outro-lugar/
https://www.geledes.org.br/a-mae-preta-ja-encheu-sua-mamadeira-va-mamar-em-outro-lugar/
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35255&Itemid=9
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O envelhecimento não é uma experiência homogênea. Daí surge a relevância em 

utilizarmos metodologias interseccionais ao discutir esse processo. A interseccionalidade, 

enquanto metodologia, será explorada no terceiro capítulo desta dissertação. Como 

apontado anteriormente, é um conceito elaborado por Kimberlé Crenshaw (1989), 

articulado com outras autoras e potências dos movimentos negros e feministas. Conforme 

explica Fernanda Carrera: 

Precedido pela “liberdade indivisível” de June Jordan (1992, p. 190), 

dos lugares fronteiriços da resistência latina de Gloria Anzaldua (1987), 

da articulação tríplice entre “mulher, raça e classe”, de Angela Davis 

(1981) e da perspectiva feminista poética de Audre Lorde (1984), o 

conceito adquire potência e articulação em torno da justiça social antes 

de ser integrado aos espaços acadêmicos de legitimação. (CARRERA, 

2020, p.1) 

Crenshaw (1989) parte dos ativismos de outras mulheres e de sua própria 

experiência no campo jurídico para cunhar o termo, buscando trazer à tona as 

desigualdades no sistema jurídico sob o qual atua, principalmente no tocante às vivências 

das mulheres negras. A autora chama atenção para os parâmetros jurídicos americanos 

que delineiam de maneira restrita o entendimento de casos discriminatórios, 

exemplificando com ações encaminhadas por mulheres negras que tiveram seu apelo 

negado por não obterem o reconhecimento das lutas específicas vividas por estas que não 

podem ser enquadradas, separadamente, como ato contra sexo ou raça. 

Isto é, utilizar uma abordagem interseccional não é considerar o somatório de 

opressões vivenciadas em um caso específico, mas reconhecer tais vivências enquanto 

únicas para as subjetividades humanas e tentar delinear ao longo da análise quais aspectos 

estão sendo acionados (raça, classe, gênero, idade, sexualidade, deficiências entre outras) 

em suas experiências de vida. 

Em documento das Nações Unidas sobre o envelhecimento mundial (2020), é 

dado como estabelecido que as mulheres tendem a alcançar uma expectativa de vida 

maior que a dos homens. As mulheres possuem maior probabilidade de coabitar com 

parentes ou filhos a partir de determinada idade, enquanto os homens, mesmo em idades 

mais avançadas, possuem uma maior probabilidade de ter filhos ou constituir família, e 

continuam ocupando o papel de chefes dos próprios lares. Apesar do foco deste 

documento ser sobre arranjos familiares e o impacto da COVID-19, ele retrata homens e 
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mulheres a partir de uma visão binária e não traz outros dados relevantes quanto à raça e 

classe, por exemplo. 

Como bem disse Beauvoir (2018, s/p): “a idade em que começa a decadência senil 

sempre dependeu da classe à qual se pertence”. Abordar o envelhecimento é considerar 

condições socioculturais que moldam a vida mesmo antes deste momento. No Brasil, 

pessoas pretas ou pardas alcançam maiores índices de pobreza, analfabetismo, 

desemprego ou trabalhos informais, mesmo quando possuem nível superior completo ou 

mais75. 

Outro estudo realizado pelo IBGE (2021) revela que homens negros ou pardos são 

mais atingidos pela violência em relação às taxas de homicídio, mas as mulheres negras 

são as principais vítimas de feminicídio em nosso país, dentro ou fora do próprio lar. 

Lembrando que o feminicídio é tipificado pela Lei 13/104 de 09/03/2015, na qual apenas 

se considera este ato perverso enquanto vinculado a uma vítima do sexo feminino, 

portanto mulheres transexuais não entram para as estatísticas. Ademais, mulheres negras 

possuem um índice de mortalidade materna duas vezes maior que as mulheres brancas 

(CARVALHO; MEIRINHO, 2020). Infelizmente, os dados estatísticos abordados não 

apontam outros cruzamentos, como a idade, ainda que informem taxa de fecundidade e 

proteção aos direitos humanos de mulheres e meninas. Idade, em geral, vem circunscrita 

em estudos sobre mortalidade e saúde. 

Partindo dos elementos mencionados acima e, considerando que a proposta do 

envelhecimento saudável solicita condições sociais, psicológicas, políticas, entre outras, 

para que seja factível, parece válido considerar que envelhecer para a população negra no 

Brasil não se faz de maneira digna. Portanto, as políticas de envelhecimento saudável, 

ativo, bem-sucedido, quando dialogadas com a aumento da esperança de vida, servem 

para quem ou falam sobre quem? 

O impacto do aumento da expectativa de vida não é um fato natural, 

mas condicionado por fatores econômicos, políticos, sociais, 

demográficos, culturais, das dialéticas das relações entre estrutura e 

superestrutura e, por conseguinte, produzem efeitos distintos que 

determinarão leis específicas, novas lutas hegemônicas, entre outros 

fenômenos. (SILVA; SILVA, 2017, p. 61) 

 
75 IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018. Disponível em: 

liv101681_informativo.pdf (ibge.gov.br). Acesso em: 24 mai. 2021. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
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Neste contexto, salientamos a importância das lutas e pautas levantadas pelos 

movimentos feministas negros e a necessidade de os feminismos em sua totalidade 

considerarem o idadismo como uma demanda relevante aplicada à ideia de 

interseccionalidade. Na importante coleção organizada por Heloisa Buarque de 

Hollanda76 sobre os pensamentos feministas, que conta atualmente com quatro livros 

contendo escritos de inúmeras autoras, não existe um único capítulo voltado ao 

envelhecimento feminino. 

Guita Grin Debert (2013, p. 20), antropóloga brasileira, afirma que “mulher e 

velhice não é um tema ausente da reflexão nas ciências sociais”. Contudo, parte destas 

reflexões seriam calcadas em visões binárias e comparativas nas formas de se viver o 

envelhecimento. Logo, os movimentos feministas, como fizeram ao questionar outros 

impostos acadêmicos sobre as mulheres, teriam o papel de revisar e atualizar estas teorias. 

A autora alerta que existe uma tendência das pesquisas, principalmente no campo da 

psicologia, de considerar a velhice como uma etapa da vida de distorção dos gêneros. 

Papéis sociais, valores e atitudes considerados tipicamente masculinos 

ou femininos tenderiam a se misturar na velhice. Ou ainda, o 

envelhecimento envolveria uma masculinização das mulheres e uma 

feminização dos homens, de forma que as diferenças de gênero se 

dissolveriam na “normalidade unissex da idade avançada”. (DEBERT, 

2013, p. 20 e 21) 

Todavia, esse pressuposto parece considerar os gêneros em suas maneiras 

estereotipadas de performance, algo não levantado pela autora. Apesar disso, ela se 

posiciona quanto à necessidade de pensarmos a velhice como não uniforme, sem 

essencialismo, podendo ser vivida de muitas maneiras, portanto rica em suas 

subjetividades e não como avanço em encontro à nossa própria mortalidade. 

É interessante notar que pensadoras referenciadas há anos pelos feminismos como 

Simone de Beauvoir (1908-1986) e Betty Friedan (1963-2003) sejam pouco citadas no 

tocante aos questionamentos da idade, sendo que as duas são autoras de obras sobre o 

assunto77. Entretanto, suas indagações sobre o “peso” da idade vieram, bom, com a idade, 

reforçando a dificuldade em enxergar tais demandas antes de vivenciá-las. Em vista disso, 

tendo em mente o caráter socialmente construído do envelhecimento, precisamos ter em 

 
76 Professora emérita da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
77 Simone de Beauvoir lançou o livro “A Velhice”, já mencionado, em 1970. Betty Friedan publicou o livro 

“A Fonte da Idade” em 1993. 



67 
 
 

 

 

 

conta quantas outras mulheres seguem sendo marginalizadas nesse aspecto enquanto nós 

(falando do lugar de uma mulher de 33 anos), não somos, ainda. 

O desinteresse das feministas pela velhice tem sido explicado pelo 

medo de envelhecer e pela repulsa ao corpo envelhecido, próprio do 

sexismo que marca as sociedades de consumo na sua glorificação da 

juventude e na destituição que se opera do poder dos velhos. (DEBERT, 

2013, p. 34) 

Calasanti et al (2006) afirmam que atitudes idadistas perpassam os estudos 

feministas, seja no meio acadêmico ou fora dele. Elas negligenciam os estudos pertinentes 

ao amadurecimento e pessoas velhas, assim como assuntos relacionados à idade, e 

centralizam esforços em pessoas jovens, adultas ou de meia-idade. No entanto, mulheres 

feministas seguem envelhecendo, neste sentido, a idade se torna um fator de 

marginalização destas mulheres dentro dos movimentos. 

Para essas autoras, as relações de idade podem ser vistas em três pontos: idade 

enquanto fator de organização social; grupos de idades diferentes que ganham poder em 

relação a outros grupos e relações de idade que se interseccionam com outras relações de 

poder. A idade, como um local social, pode conferir poder ou gerar perdas a depender de 

outros fatores com a qual se relacione. 

A própria construção de um imaginário social em torno do envelhecer “bem”, com 

base em padrões aceitáveis socialmente, não é questionada por muitas feministas, sendo 

que boa parte desse discurso coloca a pessoa velha em lugar de desvantagem, de algo a 

ser combatido, o perfil não aceitável. Desta maneira, acabam reproduzindo agências 

idadistas de pensar. Ainda que existam trabalhos orientados a criticar o mercado de 

consumo e a indústria da beleza, em especial nos feminismos socialistas, eles não levam 

em consideração sua relação intrínseca com práticas etaristas estruturais. 

Miram Goldenberg, antropóloga brasileira, caracteriza o corpo como um 

componente fundamental, enquanto capital físico, simbólico e social para a mulher em 

amadurecimento na sociedade brasileira, ainda que não seja como um todo, mas em 

determinadas classes e geolocalizações específicas de nossa cultura, como na cidade do 

Rio de Janeiro. Em sua pesquisa, ela parte de estudos elaborados na Zona Sul, região 

habitada por moradores de alta renda e predominantemente brancos, vendo como estes 

corpos são impostos como padrão em parte das produções midiáticas de grande acesso, 

como novelas ou programas como Big Brother Brasil. Baseia-se na ideia de “corpo como 
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capital” em afinidade com a teoria de Pierre Bourdieu, sociólogo francês, ao pensar as 

espécies de capital enquanto “poderes que definem as probabilidades de ganho num 

campo determinado” (2012, p. 47-48). 

O corpo como capital é atravessado por valores simbólicos que são cultivados, ao 

contrário de naturalmente constituído. A pesquisa foi realizada com mulheres entre 50 e 

60 anos da região acima mencionada78 que trabalham ou são aposentadas. A pesquisadora 

constatou que, nos discursos das entrevistadas, havia enorme preocupação com aparência 

de seus corpos, medo de solidão e invisibilidade. A ênfase era em relação à perecibilidade 

do corpo, a falta de homem (seja por divórcio ou viuvez) e invisibilidade social. Em 

contrapartida, também foram comentados aspectos positivos, tendo ênfase na ideia de 

liberdade após os 50 anos, notando que, a liberdade, para elas, era uma conquista 

aparentemente tardia que dependia do encerramento de ciclo como esposa, mãe ou avó. 

Goldenberg (2012) realizou estudo semelhante na Alemanha, cujos detalhes foram 

mais esparsos, porém notou o abismo de diferença no comportamento entre as mulheres 

de mesma faixa etária em outra cultura. As alemãs relataram um apreço muito maior pela 

liberdade econômica e intelectual, a positividade prevaleceu quanto ao envelhecimento e 

a preocupação com a aparência ou presença masculina na vida era pouca para inexistente. 

Houve grande incidência entre as brasileiras de uma preocupação voltada ao corpo e como 

manter uma aparência jovem, considerando o medo de serem abandonadas ou não 

encontrarem alguém, pois estariam competindo com mulheres muito mais jovens, cujo 

corpo é tipo como o padrão para o mercado da beleza. 

Então, as tendências do mercado de consumo provenientes do discurso do 

envelhecimento saudável, ativo ou bem-sucedido e dos inúmeros mecanismos que são 

comercializados para o público feminino objetivando manter o corpo e a pele jovens, 

além de não serem democraticamente acessíveis, também proporcionam um terror 

psicológico de combate a qualquer sinal de rugas ou cabelos brancos. 

De acordo com a PNAD do ano de 2019, cerca de 42,7% dos brasileiros se 

autodeclaravam brancos, 46,85% como pardos, 9,4% pretos e 1,1% como amarelos ou 

indígenas79. Os dados não refletem de forma justa a composição cultural de nossa 

 
78 “Realizei sete grupos de discussão e, também, entrevistas em profundidade, assim como a aplicação de 

questionários com perguntas abertas” (GOLDENBERG, 2012, p. 49) 
79 Disponível em: Cor ou raça | Educa | Jovens - IBGE. Acesso em: 24 mai. 2021. 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html
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sociedade, em virtude do racismo estrutural que nos atravessa há tantos anos, afetando o 

autorreconhecimento de pessoas quanto à sua própria origem ou raça, e sendo relevante 

adicionarmos também o apagamento histórico e genocídio de etnias indígenas. 

As desigualdades continuam se acentuando durante o atual momento de 

pandemia. A dificuldade de acessos aos serviços básicos de saúde, problemas sanitários 

enfrentados por populações periféricas, impossibilidade de distribuição de vacinação em 

locais de difícil acesso e distribuição dos kits para tratamento e internações hospitalares; 

esses são apenas alguns dos problemas enfrentados pelos brasileiros. 

Nos primeiros cinco meses de pandemia no país, entre março e julho de 2020, no 

Estado de São Paulo, foi noticiado um índice de mortalidade maior para pessoas pretas e 

pardas, em análise válida tanto para mulheres quanto para homens, estes com taxa mais 

elevada80. Realidade que inclui mais parcelas da população negra entrando na linha de 

pobreza, em virtude do aumento dos desempregos, mas também gerando maior exposição 

ao vírus em detrimento da participação desta parcela em empregos informais. Diz muito 

sobre a nossa sociedade o fato de o primeiro óbito por COVID-19 no Estado do Rio de 

Janeiro ter sido o de uma trabalhadora doméstica, mulher negra de 63 anos81 que foi 

infectada pela sua patroa ao retorna de uma viagem ao exterior. 

Ainda nos deparamos com um drástico corte no orçamento que pode inviabilizar 

a realização do Censo 2021. Uma importante ferramenta para levantamento e aferição de 

dados, em numerosas áreas de pesquisa. Mas, ainda que este contasse com seu orçamento 

original, o parâmetro de raça/cor não foi agregado nos sistemas iniciais de contabilização 

dos casos de COVID-19 e, mesmo após a inclusão ser oficializada, a escassez de 

notificação permanece o dobro dos casos registrados. A população negra idosa também é 

atingida, seja pela falta de transparência nos dados, pela dificuldade de obedecer ao 

distanciamento social, pois muitos moram em arranjos familiares ou pelo acesso restrito 

às informações sobre a doença e cuidados (SANTOS et al.,2020). 

Ilka Custódio de Oliveira (2018), doutora em Serviço Social e especializada em 

Gerontologia, já denunciava as dificuldades em encontrar estimativas interseccionais 

sobre o envelhecimento populacional. Mas, assim como este processo é vivido em maior 

 
80 Disponível em: Mortalidade por covid-19 é maior entre população negra em São Paulo | Agência Brasil 

(ebc.com.br). Acesso em: 24 mai. 2021. 
81 Disponível em: Seis meses após doméstica ser a 1ª a morrer de Covid no RJ, outras profissionais relatam 

desafios na pandemia | Rio de Janeiro | G1 (globo.com). Acesso em: 24 mai. 2021. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/mortalidade-por-covid-19-e-maior-entre-populacao-negra-em-sao-paulo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/mortalidade-por-covid-19-e-maior-entre-populacao-negra-em-sao-paulo
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/17/seis-meses-apos-domestica-ser-a-1a-a-morrer-de-covid-no-rj-outras-profissionais-relatam-desafios-na-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/17/seis-meses-apos-domestica-ser-a-1a-a-morrer-de-covid-no-rj-outras-profissionais-relatam-desafios-na-pandemia.ghtml
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parte pelas mulheres, são estas que se encontram em maior posição de vulnerabilidade. O 

plano para uma década (2020-2030) de envelhecimento saudável elaborado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) descreve que mulheres idosas são a maioria na 

linha da pobreza; que devido às diversas opressões vividas, elas encontram dificuldade 

em obter seguridade social nos períodos mais avançados da vida. O mesmo plano propõe 

medidas interseccionais entre gênero e idade, sem falar quais e sem falar sobre raça ou 

classe ao longo de suas trinta páginas. Este documento que integra uma estratégia global 

da OMS e ainda considera diretrizes de outros programas para implementação mundial 

sobre envelhecimento e desenvolvimento sustentável adiciona a palavra 

“interseccionalidade” sem fazer uma reflexão sobre os vários elementos importantes que 

compõem esse processo. 

Ainda hoje, vivemos em um mundo onde o envelhecimento é rodeado de 

múltiplos estereótipos e processos discriminatórios. O estabelecimento da faixa etária 

para um cidadão ser considerado idoso é definido pela OMS com base no nível 

socioeconômico de cada país, mesmo órgão que delineia planos e metas globais não 

socialmente inclusivos. Apesar do apanhado não muito positivo sobre como é se tornar 

velho no Brasil, demonstrando que envelhecer e bem é um ato não somente político, mas 

de resistência, este processo também é mediado por experiências positivas. Como Betty 

Friedan, jornalista e feminista norte-americana, sugeriu em seu livro, “A Fonte da Idade” 

(1993), a mudança é a essência da vida. Os gêneros são socialmente construídos através 

de suas relações e performances, onde gênero e idade configuram uma outra categoria 

necessária para entrecruzarmos e compreendermos as particularidades de se envelhecer 

em sociedade. 

O mundo não é feito de jovens e a tendência é que a presença de idosos seja cada 

vez mais presente em nosso cotidiano. Portanto, torna-se imperativo reconhecer tais 

práticas pejorativas. Não somente para que possamos tomar medidas para combatê-las, 

mas para reconhecermos que, muito além de dados estatísticos e camadas etárias, as 

pessoas mais velhas não formam uma massa social uniforme, não existe “a velhice”, mas 

uma pluralidade de vozes cada vez mais presentes nas tecnologias de comunicação e 

informação e que devem ser ouvidas. 

2.3 Idadismo e/na Comunicação 
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“A sociedade de consumo, observa Marcuse, substituiu a consciência 

infeliz por uma consciência feliz e reprova qualquer sentimento de 

culpa. É preciso perturbar sua tranquilidade. Com relação às pessoas 

idosas, essa sociedade não é apenas culpada, mas criminosa. Abrigada 

por trás dos mitos da expansão e da abundância, trata os velhos como 

párias.” (BEAUVOIR, 2018, s/p) 

Atualmente, neste período de pandemia que suscita o afastamento social e, na 

medida em que pessoas acima de 60 anos ou mais foram classificadas como grupo de alto 

risco em relação à COVID-19, a imagem do idoso enquanto frágil está em notável 

latência. Um exemplo atrelado ao contexto atual - e a imagem sob a qual os idosos são 

referenciados -é o comum argumento de atrelar as pessoas mais velhas que não respeitam 

o afastamento social a uma suposta ignorância, falta de informação ou até sinais de 

senilidade. É mais fácil culpabilizar a idade e elencar seus possíveis malefícios do que 

reconhecer posicionamentos sociais ou políticos contrários ao bom senso. Da mesma 

maneira, também é comum tachar os idosos de pessoas pouco politizadas ou 

desinformadas. 

Goldenberg82 denomina de “velhofobia” e marca que grande parte da atenção da 

mídia neste momento foi direcionada à proposição do afastamento social para os idosos, 

deixando de lado outros tipos de cuidados e urgências econômicas, como a alta no 

desemprego que também atingiu faixas etárias mais avançadas. Em alusão a isto, em 

Goiânia, foi realizada uma ação denominada de “caminhão cata veio”, objetivando alertar 

aos idosos sobre a importância de ficar em casa83 e oferecer caronas para retorná-los às 

suas residências. 

O envelhecimento da população mundial vem sendo retratado através de muitos 

meios de comunicação. A denominada “revolução da longevidade”84, proveniente do 

aumento da expectativa de vida e queda das taxas de natalidade, carrega demandas sobre 

o envelhecimento saudável, ativo ou bem-sucedido que tem inflado o mercado de 

consumo. 

 
82 Disponível em: "A velhofobia está cada vez mais explícita, perversa e cruel", diz antropóloga que estuda 

o envelhecimento | GZH (clicrbs.com.br). Acesso em: 09 mai. 2021. 
83 Disponível em: "Caminhão cata veio" circula por Goiânia e pede para idosos ficarem em casa - 31/03/2020 

UOL Notícias. Acesso em: 09 mai. 2021. 
84 Sobre a “revolução da longevidade” – Disponível em: Revolução da longevidade é a maior conquista 

nos últimos cem anos - 26/09/2020 - Folha 100 anos - Folha (uol.com.br). Acesso em: 04 mai. 2021. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/06/a-velhofobia-esta-cada-vez-mais-explicita-perversa-e-cruel-diz-antropologa-que-estuda-o-envelhecimento-ckbm80acq009o015n60dfk3a1.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2020/06/a-velhofobia-esta-cada-vez-mais-explicita-perversa-e-cruel-diz-antropologa-que-estuda-o-envelhecimento-ckbm80acq009o015n60dfk3a1.html
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/03/31/caminhao-cata-veio-circula-por-goiania-e-pede-para-idosos-ficarem-em-casa.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/03/31/caminhao-cata-veio-circula-por-goiania-e-pede-para-idosos-ficarem-em-casa.htm
https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2020/09/revolucao-da-longevidade-e-a-maior-conquista-nos-ultimos-cem-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2020/09/revolucao-da-longevidade-e-a-maior-conquista-nos-ultimos-cem-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-100-anos/2020/09/revolucao-da-longevidade-e-a-maior-conquista-nos-ultimos-cem-anos.shtml
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O Brasil conta com diretrizes legislativas no que tange ao tratamento do grupo dos 

idosos (pessoas com 60+). Em 1994 foi aprovada a Lei nº 8.842, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Idoso (PNI) e, em 2003, a Lei n. 10.741, que estabelece o Instituto 

do Idoso. As duas possuem normas e diretrizes que englobam questões da área da saúde, 

educação, cotidianidades e outras. Como exemplo: “inserir nos currículos mínimos, nos 

diversos níveis do ensino formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, 

de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto.” (art. 10, 

III, b da Lei 8.842 de 4 de janeiro de 1994)85. A execução de tal lei permanece pendente. 

Recentemente, houve controvérsias geradas em consequência das discussões 

sobre o local que sediará em 2022 a Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento quando 

foi sugerida a cidade de Porto Alegre como sede86. Um dos pontos de debate é sobre a 

articulação entre governo federal e prefeitura para sediar o evento no país, 

desconsiderando o atual cenário de pandemia, e o orçamento para a área da saúde e plano 

nacional de imunização, que seguem escassos. A primeira edição do evento, realizada em 

1982 na cidade de Madri, na Espanha, foi responsável por desenvolver o “1º Plano de 

Ação Internacional de Madri”, visto como um marco no combate aos preconceitos contra 

o envelhecimento87. 

Ainda, a OMS declarou a década de 2020 até 2030 como a “Década do 

Envelhecimento Saudável”. Em documento publicado, que reforça as estatísticas 

comentadas anteriormente, a OMS ressalta a relevância de esperarmos um aumento na 

expectativa de vida não somente em termos numéricos, mas também em qualidade de 

vida. Com a proposta, “adicionando vida aos anos”, o documento norteia alguns 

princípios, dentre estes: envelhecimento inclusivo, universal, com equidade e 

solidariedade intergeracional88. 

No entanto, essas medidas, claramente pautadas em argumentos sólidos, 

demandam a mobilização de todas as sociedades em todos os seus âmbitos, indo de 

encontro com práticas discriminatórias e estereótipos largamente enraizados em nossa e 

 
85 Disponível em: L8842 (planalto.gov.br). Acesso em: 24 mai. 2021. 
86 Disponível em: Candidatura do Brasil a sede de Assembleia sobre Envelhecimento da ONU é questionada 

Notícias - Portal da Câmara dos Deputados (camara.leg.br). Acesso em: 04 mai. 2021. 
87 Disponível em: Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento — Português (Brasil) (www.gov.br). 

Acesso em: 04 mai. 2021. 
88 Publicado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Disponível em: Década-do- 

Envelhecimento-Saudável-2020-2030.pdf (sbgg.org.br). Acesso em: 04 mai. 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8842.htm
https://www.camara.leg.br/noticias/744772-candidatura-do-brasil-a-sede-de-assembleia-sobre-envelhecimento-da-onu-e-questionada
https://www.camara.leg.br/noticias/744772-candidatura-do-brasil-a-sede-de-assembleia-sobre-envelhecimento-da-onu-e-questionada
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoa-idosa/acoes-e-programas-de-gestoes-anteriores/plano-de-acao-internacional-para-o-envelhecimento
https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2020/10/D%C3%A9cada-do-Envelhecimento-Saud%C3%A1vel-2020-2030.pdf
https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2020/10/D%C3%A9cada-do-Envelhecimento-Saud%C3%A1vel-2020-2030.pdf
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outras culturas. Em virtude disso, o documento que relata os planejamentos e planos para 

composição desta década destaca a importância dos meios de comunicações para que 

apresentem imagens plurais sobre o envelhecimento populacional. 

Gisela Castro (2015), docente e pesquisadora em Comunicação, demonstra a 

importância dos meios de comunicação para pensar o envelhecimento na retórica do 

consumo. Considerando que eles são ferramentas para construção das representações 

sociais – seja criando ou adequando peças que fazem parte dos nossos inconscientes 

coletivos – torna-se indispensável atentar para a mediação de temas ligados aos processos 

de envelhecimento. 

A transformação da terceira idade em segmento de mercado movimenta 

a economia e enseja novas configurações nas cartografias do consumo. 

Hoje convivemos com diferentes modelos de jovens, adultos e idosos – 

e é justamente nesta riqueza simbólica que a linguagem publicitária vai 

buscar elementos para constituir sua retórica. (CASTRO, 2015, p. 4) 

O ideal da terceira idade, enquanto faixa orientada para a promoção de um 

envelhecimento ativo, foi redesenhada e apropriada para o mercado de consumo e 

publicitário. A subversão dos símbolos da velhice está ganhando cada vez mais espaço 

nos meios de comunicação. Assim, reiterando a importância desta temática conforme o 

Plano de Madri, os meios de comunicação possuem a responsabilidade pública de atuar 

como dispositivos para sensibilização das temáticas do envelhecimento e também das 

formas de opressão que podem ser acionadas. No entanto, contrariamente ao que o Plano 

de Madri prescreve e elabora, seja nas mídias ou nas tecnologias de comunicação e 

informação, os corpos em envelhecimento prosseguem sendo estereotipados e 

discriminados. 

Em 11 de janeiro de 2021, o comediante Fábio Porchat publicou um vídeo no 

canal de Youtube “Porta dos Fundos”, intitulado “Responsável”89. Nesse esquete, ele 

retrata um homem que durante uma reunião online é interrompido pela própria mãe. 

Assim, na tentativa de silenciá-la, ele oferece um celular para ela “brincar”. Ao longo dos 

três minutos de vídeo, acompanhamos os personagens infantilizando e depreciando a 

mãe, de 57 anos, sobre os perigos de deixá-la com celular na mão sozinha. Parte da 

proposta do vídeo é direcionada ao enfretamento das notícias falsas espalhadas por 

aplicativos, como o Whatsapp, mas falha em sua proposta ao reproduzir um conteúdo 

 
89 Disponível em: (3) RESPONSÁVEL - YouTube. Acesso em: 24 mai. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=E2pSmNUhkfQ&t=103s&ab_channel=PortadosFundosPortadosFundos
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profundamente preconceituoso com pessoas mais velhas, taxando-as de despolitizadas e 

de “crianças grandes” que precisam de controle e orientação. 

Em resposta, a influenciadora e escritora, Cris Guerra, que em seus perfis públicos 

possui o hábito de pautar a relevância de combatermos o idadismo, publicou uma carta 

aberta chamada “Querido Fábio Porchat”90. A influenciadora atenta o comediante para o 

peso etarista reproduzido em seu vídeo de comédia. Ela, uma mulher que também já 

passou dos seus 50 anos, ressalta o ato de resiliência que é envelhecer em um país onde 

se assumir velha soa como um crime. A mulher, mãe de 57 anos, infantilizada no vídeo 

de proposta cômica, e objeto central da piada, não foi importante o suficiente nem para 

ter o seu rosto em tela no esquete. E o comediante sequer respondeu à carta de Cris 

Guerra. 

Partimos de um pressuposto, abordado por Debert (2003) e retomado por Castro 

(2015), de que a juventude do país tende a ser mais valorizada em comparação às faixas 

etárias mais avançadas. Isso gera a invisibilidade da velhice em campos distintos, além 

de produzir e reiterar discursos onde o velho sempre está em déficit em comparação ao 

novo. 

É preciso atentar para o modo como se opera uma dissociação entre a 

juventude e uma faixa etária específica e a transformação da juventude 

em um bem, um valor que pode ser conquistado em qualquer etapa da 

vida, através da adoção de formas de consumo e estilos de vida 

adequados. (DEBERT apud CASTRO, 2015, p. 4) 

Em decorrência disto, é possível acompanhar a imposição da categoria “velhice” 

como algo único, invisibilizando as diferenças e vozes presentes nas fases da vida após 

certa idade, e a instituição de um vasto mercado de consumo para a terceira idade 

recheado de propostas dedicadas a prolongar a juventude ou combater o envelhecimento. 

Algumas práticas se tornaram tão naturais ou permissivas que ficou quase inviável 

notar agentes discriminatórios ou opressivos ao longo dos discursos midiáticos. É 

exatamente neste contexto que é possível verificar um dos comportamentos mais cruéis 

do idadismo, a naturalização desta opressão. 

O mercado de dermocosméticos, por exemplo, contemplado pela venda de 

produtos antissinais ou antienvelhecimento, demonstra índices de crescimento mesmo 

 
90 Disponível em: (3) Querido Fabio Porchat, - YouTube. Acesso em: 24 mai. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=8FbEVSyaRcQ&t=1s&ab_channel=CrisGuerra
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durante a pandemia91. E, ainda que haja um movimento de interesse pelo mercado pró- 

age, ou pró-idade, em contraponto ao sentido pejorativo atribuído ao termo antiaging 

(antienvelhecimento, tradução livre), ele é quase imperceptível. 

Como fora previamente abordado, Butler (1969, p. 1) definiu idadismo, ou ageism 

no original, como o “preconceito de uma faixa etária em relação ao grupo de outra faixa 

etária”. Este termo teve sua análise e entendimentos ampliados em outras categorias 

epistemológicas, conforme Castro retrata: 

Constata-se que o idadismo é uma forma disseminada de preconceito 

baseado na idade cronológica que comumente funciona de modo 

velado, causando diferentes modos de discriminação e 

constrangimento, notadamente contra os mais velhos (CASTRO, 2015, 

p. 1). 

Abordagens que levem em consideração o idadismo enquanto eixo de opressão 

devem considerar as experiências subjetivas vivenciadas pelas pessoas discriminadas pela 

idade. Ao lado de outras formas de opressão relacionadas à gênero, raça e classe, o 

idadismo prevalece como um assunto pouco discutido no campo da Comunicação, ainda 

que seja uma forma de opressão que todas as pessoas poderão vivenciar em algum 

momento, com suas particularidades. As mulheres, por exemplo, são mais incentivadas 

desde jovens ao consumo de produtos que prometem retardar o envelhecimento. 

Portanto, concordamos com a autora sobre a centralidade dos aparatos midiáticos 

em nosso cotidiano. Mesmo que não sejamos meros receptores dóceis das informações 

propagadas devemos estar atentas às suas capacidades de modular desejos e visões de 

mundo. Assim, na medida em que os apelos publicitários estão cada vez mais conectados 

às experiências e aos afetos, indo além de relações estritamente materialistas entre 

consumidores e marcas, as empresas tendem a disputar entre si com imensa ferocidade 

para criar laços através da assimilação dos valores imateriais dos seus produtos. Seguindo 

este raciocínio, a relevância do papel comunicacional dos meios envolve parâmetros para 

além do consumo dos produtos em si, atingindo níveis simbólicos que articulam nossas 

percepções, relações e práticas do dia-a-dia. 

Nesta condição, cabe aqui ressaltar algumas diferenças apontadas em estudos 

recentes da área de Gerontologia sobre o idadismo. No livro Contemporary Perspectives 

 
91 Disponível em: Interesse por skincare no Brasil é maior desde o início da pandemia de Covid-19 - Brazil 

Beauty News. Acesso em: 09 mai. 2021. 

https://www.brazilbeautynews.com/interesse-por-skincare-no-brasil-e-maior-desde-o%2C3775
https://www.brazilbeautynews.com/interesse-por-skincare-no-brasil-e-maior-desde-o%2C3775
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on Ageism (“Perspectivas contemporâneas sobre o idadismo”, tradução nossa), que é 

composto por diversos estudos realizados e reunidos pelo Centro Alemão de Gerontologia 

em Berlim no ano de 2018, os autores apresentam caminhos pelos quais práticas e 

preceitos etaristas são apropriados. 

Nele, fica claro que, ainda que atitudes/comportamentos possam ter múltiplos 

entendimentos, a discriminação de fato ou a percepção de uma discriminação são eventos 

de difícil distinção sem uma devida análise. Os estudos demonstram que a discriminação 

etária e os estereótipos se conectam. Em geral, defende-se que os estereótipos precedem 

a discriminação por idade, ainda que, em dada situação, possa não vir a existir uma prática 

discriminatória. Logo, é importante que os meios de comunicação atuem em torno de 

práticas antiidadistas e interseccionais para não continuar a reproduzir estereótipos. 

Butler, além do reconhecido artigo publicado em 1969, continuou produzindo e 

ampliando os significados dos mecanismos idadistas, vindo a reconhecer 

posteriormente92 o papel das instituições que apoiam e propagam os estereótipos. Ou seja, 

reforçando o entendimento de que a fixação dos estereótipos – seja em nossos hábitos 

discursivos ou através de normas e estratégias institucionais – compreende meios de 

enraizar essa forma de opressão nas estruturas sociais. 

Mas, se por um lado temos o aumento da expectativa de vida, por outro temos um 

ideário imagético disseminado que as pessoas velhas, ou em envelhecimento, não são 

consideradas atraentes, posto o imperativo da juventude. Desse modo, os movimentos 

midiáticos antienvelhecimento, alinhados à tecnociência, produzem produtos e propõem 

ações direcionadas aos modelos de envelhecimento sem idade, ou ageless. Em muitos 

casos, camuflados dentro de discursos anunciados com a proposta de aumento de 

“qualidade de vida”. 

Paula Sibilia, ensaísta e pesquisadora na área de Comunicação, ao articular “o 

corpo velho como uma imagem de falhas” (2012, p. 83), expõe que nessa era da juventude 

exacerbada, que busca um imperativo de beleza e corpos perfeitos inalcançáveis, o corpo 

envelhecido é subjugado, decaído ou inapto. De acordo com a autora: 

Não é fácil ser um corpo velho hoje em dia, por mais paradoxal que isso 

soe numa época que ampliou o direito à velhice de forma inédita e 

 
92 Artigo publicado em 1980, intitulado “Ageism: A Foreword” (Idadismo: Um prefácio, tradução nossa). 

Disponível em: Ageism: A Foreword - Butler - 1980 - Journal of Social Issues - Wiley Online Library. Acesso 

em: 09 mai. 2021. 

https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4560.1980.tb02018.x
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desativou quase todos os tabus que constrangiam as realizações 

corporais. (SIBILIA, 2012, p. 88) 

De certo, os planos e tratados internacionais ainda parecem um tanto paradoxais 

na medida em que vivemos em sociedades de estruturas idadistas e com o devir do 

envelhecimento que soa majoritariamente negativo. Nossa sociedade permanece 

atribuindo valores nocivos à própria palavra “velhice” e suas derivadas, confabulando 

eufemismos como “melhor idade”, e os discursos midiáticos, além de nossos próprios 

olhares, encontram empecilhos para sair desses enredos. 

Sibilia retrata “que todo e qualquer corpo se define, também e de modo crescente, 

como um capital” enquanto a tecnociência e a medicina buscam medidas para combater 

eficazmente os sinais do envelhecimento que nos encaminham – supostamente – ao 

oposto da juventude e em direção à morte: “os discursos midiáticos garantem que logo 

essas poucas arestas que ainda desentoam também serão polidas e então, sim, tudo será 

tecnicamente possível” (2012, p. 89-90). 

Com o tempo, nosso corpo perde o valor para a sociedade, essa velha máquina 

que antes foi desejada e utilizada, para a ser analisada sob a ótica de uma decadência a 

ser refutada através da disciplina e autovigilância. A terceira idade, ou melhor idade como 

costumam chamar, atravessa nos dias atuais o marco do enfrentamento através de técnicas 

relacionadas ao “envelhecimento saudável”, “envelhecimento bem-sucedido” ou 

“envelhecimento ativo”. 

Todos esses nomes carregam em si a mesma proposta, colocar o indivíduo no 

centro da responsabilização de seu próprio “desgaste” temporal. O corpo envelhecido 

passa a ser rodeado de técnicas, cujo esforço desmedido deve ser assumido pelo seu 

proprietário, onde a meta é parecer ageless (sem idade, tradução nossa). Para tanto, há 

um arsenal de opções disponíveis, como Botox e harmonização facial, que entram no hall 

da nova tendência mundial, a chamada medicina antienvelhecimento93, conforme já 

vínhamos apontando. 

Além disso, termos como “saudável”, “ativo”, “bem-sucedido” em torno do 

processo de envelhecimento geram uma negação de inúmeras comorbidades fisiológicas 

e cognitivas, que podem ocorrer com o avançar da idade. Isso marginaliza as pessoas que 

 
93 Disponível em: Medicina anti-envelhecimento é a nova tendência mundial para | saudebusiness.com. 

Acesso em: 09 mai. 2021. 

https://www.saudebusiness.com/voc-informa/medicina-anti-envelhecimento-nova-tendncia-mundial-para-preservao-da-sade-e-ganho-de
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venham a ser acometidas por estas, colocando-as em posição de peso para a sociedade e 

passando uma imagem de fracasso perante uma cultura que propõe um envelhecimento 

ageless. Como também, mais uma vez, termina por homogeneizar e estereotipar os 

modelos de envelhecimento aceitáveis. 

Debert (1997, p. 1) assinala que a invenção da “terceira idade” não foi uma 

consequência direta do aumento da expectativa de vida à nível mundial. E, assim como 

as demais categorias de idade devem ser vistas enquanto fator cultural, portanto 

destinadas à câmbios em seus significados por fatores geopolíticos e temporais. Foi a 

partir do que a autora nomeia de “socialização da gestão de velhice”, ao pensar na 

homogeneização da categoria não só culturalmente, mas também como mercado de 

consumo, após a universalização ao direito da aposentadoria, que a autora discorre sobre 

o que ela chamou de “reprivatização da velhice”. 

O argumento central é que os conteúdos investidos nessa expressão - 

que foi entendida como resultado da socialização crescente da gestão 

do envelhecimento - são, hoje, elementos ativos no que tenho chamado 

de processo de reprivatização da velhice, que envolve transformação 

desta em uma responsabilidade individual. Esse processo é resultado de 

uma interlocução intensa entre o discurso gerontológico, o público 

mobilizado nos programas para a terceira idade e a mídia. (ibidem, 

1997, p. 2) 

Ao longo do estudo, Debert (1997) demonstra que, apesar dos esforços coletivos 

em integrar o público da terceira idade em experiência orientadas a reverter os 

estereótipos negativos da velhice, os significados permeados pelo discurso de um 

envelhecimento bem-sucedido norteiam para uma individualização do processo. Por 

conseguinte, através da reprivatização da velhice e ao tentar colocar um “positive spin” 

sobre o envelhecer, não somente dificultam a comunicação intergeracional, como também 

deixam de considerar todos os problemas envolvidos físicos, emocionais e políticos que 

rotulam certas etapas da vida. Torna-se uma ferramenta que desvia a responsabilidade 

estatal em cumprir o seu papel como agente regulador dos direitos inscritos em nossas 

leis e constituição. 

Nessa conjuntura, pensar nas pessoas mais velhas, aposentadas ou não, como um 

peso econômico ao país ou aos familiares é algo que deve ser questionado, como apontam 

alguns autores. Em artigo recente sobre tensões familiares no período de pandemia, 

Heilborn et al. (2020, pág. 1) declaram que “a grande maioria das pessoas de mais de 60 

anos ajuda seus filhos adultos financeiramente e através da prestação de pequenos 
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serviços”. Os autores ainda demonstram que o prolongamento da expectativa de vida 

gerou processos de reorganização familiares, sendo comum filhos que participam do 

cuidado de seus pais em idades entre 50 e 70 anos, enquanto estes cuidam de seus pais de 

80 anos ou mais. Nessas trocas, é comum a partilha de bens financeiros com seus 

respectivos “cuidadores”. Outros fatores ainda apontados como responsáveis pelo apoio 

financeiro são o aumento da taxa de desemprego e trabalho informal no Brasil, que podem 

levar muitos filhos a coabitarem com seus pais, principalmente em camadas mais 

populares. 

Em meio a este cenário de pandemia, cujo grupo social mais atingido foi de 

pessoas com 60 anos ou mais, o papel social, econômico e político dos idosos e pessoas 

mais velhas têm sido amplamente revisado. Ana Amélia Camarano (2020), economista 

do IPEA, também relata parte dos efeitos devastadores desta pandemia nos lares 

brasileiros, demonstrando que a morte precoce de idosos está levando muitas famílias à 

linha da pobreza, tal importância econômica deste segmento para nossa sociedade. Sendo 

que, quase metade da renda fonte desta parcela populacional seria proveniente de trabalho 

assalariado. Consequentemente, não é de surpreender, afora as estatísticas populacionais 

mencionadas, que exista e esteja em expansão todo um mercado de consumo dedicado à 

terceira idade. 

No mais, é possível encontrar algumas iniciativas positivas, à exemplo da empresa 

Hype50+ que iniciou sua trajetória no ano de 2016, com o nome Hype60+. Esta empresa 

que atua como consultoria de marketing para os consumidores maduros, incluiu a faixa 

de 50+ no ano de 2019, compreendendo que a marginalização dos consumidores maduros 

iniciaria antes dos 60 anos94. Assim como a SeniorLab que atua desde 2013 em prol de 

“entender, atender, conquistar e vender ao consumidor sênior com a melhor experiência 

do cliente 60+”, agregando conteúdos sobre o envelhecimento. 

Podemos inferir que, abordar o envelhecimento e idadismo no campo da 

Comunicação ainda é um movimento pequeno no cenário brasileiro. Temos nomes 

importantes que dedicam suas pesquisas a incluir e interseccionar esses assuntos em 

correlação aos trabalhos em áreas mais específicas como a gerontologia. Mas, iniciativas 

que colocam em prática ações antietaristas ainda são escassas e, quando percebemos a 

 
94 Disponível em: Nosso time - Hype 50+ (hype50mais.com.br). Acesso em: 13 mai. 2021. 

https://hype50mais.com.br/sobre/
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dimensão sociocultural do envelhecimento, revela-se categórico o papel dos meios de 

comunicação enquanto agentes que podem corroborar positiva ou negativamente na 

concepção dessas diversas identidades para a sociedade. 

Também, a relevância da internet e das tecnologias de comunicação e informação 

tem sido amplamente discutida. Heilborn et al. (2020 argumentam que além da COVID- 

19 ter amplificado os conflitos e rupturas decorrentes do devir da idade mais avançada, 

colocou a indispensabilidade da internet e dispositivos eletrônicos – os celulares 

principalmente – em um novo patamar. 

Possuir uma conexão à internet e tecnologias mediadas por esta, além de 

importante canal de acesso às informações, demonstrou-se um meio para suprir a 

impossibilidade das visitas presenciais durante a pandemia. Deste modo, estas 

plataformas configuram meio para adquirir “o sentimento de independência e de ser útil 

confere sentido a permanência em vida” (HEILBORN et al., 2020, p. 5). Os autores citam 

um exemplo de uma moradora da Gávea, bairro da cidade do Rio de Janeiro, de 91 anos, 

cujo celular não possui conexão à internet – não por complicações financeiras – mas por 

proibição da filha, responsável pelos cuidados da mãe. De acordo com a pesquisa, a filha 

havia bloqueado o uso de internet no celular da mãe para evitar importunações em 

excesso. 

Apesar desta prática poder ser enquadrada como uma violação dos direitos do 

indivíduo, além de gerar um “duplo isolamento social” (ibidem, p. 6), práticas de 

“infantilização”95 das pessoas mais velhas não são raras, visto que, dependendo do 

contexto, é tido como normal considerar o idoso inapto para administrar sua própria vida, 

como vimos a partir do vídeo protagonizado pelo humorista Porchat. 

Portanto, apesar da revisão de políticas e criação de medidas para promoção, 

divulgação de informação e combate ao idadismo, o panorama em que vivemos trouxe 

uma perspectiva ainda nada saudável sobre como a sociedade brasileira enxerga o 

envelhecimento. A própria divulgação das idades mais avançadas como constante grupo 

de risco carece de sensibilidade para manutenção das vidas que estão em questão. 

Destarte, compreendemos a urgência na elaboração de uma perspectiva interseccional 

 
95 Disponível em: A ‘infantilização’ da pessoa idosa | Portal do Envelhecimento. Acesso em: 16 mai. 2021. 

https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/infantilizacao-da-pessoa-idosa/
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sobre etarismo e de olharmos para as múltiplas vivências e apropriações que as feministas 

mais velhas fazem das TICs no Brasil. 
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Capítulo 3: Vivências de feministas maduras e conectadas 

 

Como foi possível acompanhar até aqui, o idadismo, enquanto uma das formas de 

opressão que atua de maneira estrutural em nossa sociedade, permeia nossas experiências 

cotidianas quase que imperceptivelmente. Este efeito pode ainda ter sido amplificado em 

virtude da pandemia de COVID-19, no entanto, é um argumento ainda a ser estudado, 

que foge ao escopo desta dissertação. 

Neste capítulo, trataremos de analisar os caminhos metodológicos utilizados ao 

longo da pesquisa. Estes envolvem majoritariamente a proposta metodológica para área 

da Comunicação elaborada por Carrera (2020) denominada “Roleta Interseccional” a 

partir das entrevistas semiestruturadas online realizadas com cinco mulheres brasileiras. 

Também, em conjunto às interpretações feitas com base nas entrevistas, 

abordaremos os usos e apropriações das plataformas de redes sociais através das vivências 

de mulheres maduras. Tais análises compõem um alicerce fundamental para que 

possamos compreender, levando em conta suas trajetórias, como as mulheres mais velhas 

se apropriam destas ferramentas em seus cotidianos e também entender os possíveis 

vieses etaristas que atravessam esses usos. 

Assim, é importante destacar que realizar um estudo sobre o idadismo e cultura 

digital, a partir de um olhar interseccional e feminista, é algo que, até onde se pôde mapear 

neste trabalho, é novo no campo da Comunicação. Propomos um olhar “aberto” e que se 

pretende complexificador ao abordar a relação do que significa ser uma pessoa mais velha 

imersa numa cultura que, por um lado, preconiza e valoriza relações e experiências que 

são vivenciadas em meios online, ao mesmo tempo em que coloca os velhos como 

inadequados e não modernos o suficiente para compartilhar estas experiências. 

Nesta perspectiva, Geertz (2008, p. 04) ao propor um olhar interpretativo sobre as 

culturas, define que a pessoa que vive em sociedade é “um animal amarrado a teias de 

significado que ele mesmo teceu”, sendo a cultura composta por estas teias e seus 

entremeios. Assim, sendo a cultura algo contextual, a sua modernização através dos 

aparatos tecnológicos tende a colocar as pessoas em envelhecimento enquanto corpos à 

parte desta cultura digitalizada. Pois, através dos estereótipos contemporâneos cujos 

posicionamentos separatistas entre “velhice” e “tecnologia”, marginalizam um 
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importante parcela populacional, principalmente, quando consideramos o mercado de 

trabalho, por exemplo (DAMAZIO et al., 2017; GOLDANI, 2010). 

3.1 Em busca de uma aplicação metodológica da interseccionalidade 

reconhecer a desigualdade de um grupo etário como sendo parte de um 

sistema múltiplo de discriminação, ou em termos de outros “-ismos”, 

no Brasil, exige manter em mente a complexidade de intersecções, 

como ser “velha, feminina, pobre e negra”. (GOLDANI, 2010, p. 420) 

Nas etapas iniciais do desenvolvimento desta pesquisa, já nos deparamos com 

algumas dificuldades que tangenciam o seu andamento. Primeiramente, existe pouco 

material teórico sobre o idadismo no cenário brasileiro, e, mesmo quando consideramos 

o envelhecimento em si, grande parte das pesquisas são voltadas para áreas assistenciais 

ou de saúde, sendo escassas na área das Ciências Sociais. Além disso, os dados estatísticos 

disponibilizados por fontes governamentais que configuram fontes importantes para 

contextualização dos argumentos apontados não são organizados de maneira acessível e 

pouco se entrecruzam quando pensamos em raça, sexo, gênero e idade. 

Outra questão que se fez presente desde o início foi como acessar o idadismo 

atentando ao seu caráter particularmente subjetivo e pouco discutido. Ao longo de minha 

trajetória enquanto mulher, feminista e pesquisadora, eu tive acesso a diversos materiais 

sobre feminismos, debates de gênero e raça. Mas, no que podemos considerar como 

estudos feministas mais pautados, o idadismo e mulheres mais velhas são assuntos quase 

inexistentes. 

Inclusive, enquanto uma mulher de trinta e três anos que pesquisa os processos de 

envelhecimento, também me deparei de início com estereótipos e conceitos imputados às 

outras etapas da vida que precisaram ser revistos em minha própria pessoa. Este ponto foi 

crucial para o meu posicionamento enquanto entrevistadora e para entender que o fazer 

de uma pesquisa também passa por quem a escreve. 

Krekula et al. (2018) compreendem o preconceito etário como algo que se faz, no 

lugar de algo que se é dado, reconhecendo que tanto o oprimido quanto o opressor não 

possuem um papel pré-definido e ampliando a ideia de que as pessoas mais velhas 

ocupariam sempre o papel de vítimas. Corroboro tal ponto de vista sem, contudo, 

desconsiderar que o etarismo – pensando em sua forma mais naturalizada e presente – 

atinge de maneira contundente as pessoas em faixas etárias acima de 50 anos, 
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principalmente em se tratando do contexto brasileiro e das mulheres, conforme 

argumentei no capítulo anterior. 

O preconceito etário, enquanto uma categoria de poder, relaciona-se em três 

dimensões relevantes, que seriam: as desigualdades entre grupos etários diferentes, a 

aparente normalidade atribuída aos outros e a idade enquanto índice classificatório e 

organizador de instituições e símbolos (ibidem, 2018). Neste sentido, a escolha da faixa 

etária acima dos cinquenta anos, para traçar os perfis das entrevistadas, torna-se um 

evento meramente arbitrário, em parte inspirada pela fala de Beauvoir sobre seu choque 

ao ser chamada de velha aos 50 anos, como já foi citado nesta pesquisa. 

Ao proceder em uma pesquisa bibliográfica acerca do “ageísmo”, eu me 

questionei sobre como este se daria no mundo. Excetuando as maneiras comuns de se 

observar práticas discriminatórias, imposição de estereótipos, principalmente nos meios 

de comunicação ou em personagens de novelas, por exemplo, como o idadismo é 

observado nas relações do dia-a-dia? Por este ângulo, partimos de uma visão 

interpretativa sobre o idadismo: 

Considerações interpretativas no processo de pesquisa quanto ao 

idadismo nos aproximam de explorar as complexidades interseccionais 

das situações e da sociedade (...). Em termos simples, 

interseccionalidade significaria que nós tentamos observar e analisar 

inúmeros princípios únicos de organização da sociedade 

simultaneamente. (SNELLMAN, 2018, p. 420, tradução nossa) 

O etarismo é um fenômeno complexo, que está enraizado no próprio modelo 

classificatório das sociedades, como foi possível ver quando elencamos as maneiras pelas 

quais o mercado de consumo se apropria das dicotomias entre ser “jovem” e “velho” para 

aplicar um modelo de vida antiidade. Para o professor sueco de Serviço Social, Fredrik 

Snellman (2018), perceber e interpretar o idadismo e como ele se dá no mundo nos ajuda 

a entender e construir significados que desatam os nós de sua complexidade. 

Ao olhar para o mundo interpretativamente, podemos compreender como as 

pessoas se tornam cientes e dominam suas singularidades (FREIRE, 1996 apud 

SNELLMAN, 2018). Logo, entendemos a importância da interpretação como um 

processo que nos auxilia a conceber situações cujos estudos e suas interrelações ainda não 

foram muito explorados. 

O estudo da interseccionalidade significa entendermos como raça, gênero, classe, 

idade, orientação sexual e outros mecanismos de categorização socialmente construídos, 
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pelos quais as pessoas são oprimidas ou privilegiadas, agem através das estruturas sociais. 

Esta é uma abordagem antiessencialista (CRENSHAW, 1991), que se posiciona em 

relação à crítica feminista sobre os movimentos terem contemplado e ainda privilegiarem 

as mulheres brancas em caráter universal, mas também pensando em políticas identitárias 

não fixas, ou seja, enquanto construções e performances. 

Calasanti et al (2015) afirmam que os gerontologistas comumente confundem este 

conceito, associando-o necessariamente à diferença. Mas, essa ideia nos levaria a pensar 

os grupos sociais enquanto independentes entre si e fechados. No entanto, ao passo em 

que as desigualdades sociais são naturalizadas para alguns grupos, outros adquirem poder 

e privilégios às custas dos que foram marginalizados. Um olhar interseccional deve se 

atentar para como as diferenças são produzidas e como elas estão interligadas. E, ao 

considerarmos a “idade”, não estaremos encerrados a esta unicamente, mas como ela se 

relaciona com outros aspectos (raça, gênero, classe...) em determinados contextos 

produzindo discriminação ou privilégios. Ou seja, “velhice é como a raça é vivida; e 

classe-raça cruza gerações, envelhecendo mulheres negras antes do tempo” 

(AKOTIRENE, 2019, p. 27) 

A idade enquanto uma categoria da interseccionalidade deve dar conta de como 

as pessoas vivenciam, unicamente, as experiências de envelhecer nos mais variados 

contextos que se entrecruzam. Por exemplo, estudos interseccionais devem ter em vista 

que os corpos são objetificados diferentemente conforme sexo, raça, gênero e suas 

interconexões. Portanto, estas práticas permitem a manutenção de determinadas 

desigualdades e terminam por se tornarem eficazes visto que são naturalizadas para além 

do nosso controle (CALASANTI, 2015). 

Parte central dos estudos sobre a interseccionalidade é a noção de que não existe 

hierarquia de opressão, sendo um caminho que nos estimula a pensar para além dos 

conceitos coloniais, brancos, cis e heterocentrados. Na proposta de Crenshaw (1991), as 

mulheres negras americanas necessitavam de um instrumento que abarcasse suas 

múltiplas vivências e faces de opressão, revelando as experiências discriminatórias únicas 

sobre as quais elas são oprimidas. Durante anos, a questão central dos movimentos 

feministas tem sido baseada nas experiências das mulheres brancas e de classe média, 

enquanto as experiências de raça estariam centralizadas nos homens negros, portanto: 



86 
 
 

 

 

 

Por meio de uma consciência da interseccionalidade, podemos 

reconhecer e fundamentar melhor as diferenças entre nós e negociar os 

meios pelos quais essas diferenças encontrarão expressão na construção 

da política de grupo. (CRENSHAW, 1991, p. 1299) 

Carla Akotirene (2019, p. 36), pesquisadora e autora sobre feminismos negros, 

aponta que este conceito parte do lugar em que a raça deve estar em “patamar de igualdade 

analítica”. É reconhecer que o racismo deve ser enfrentado por pessoas negras e brancas, 

que as estruturas opressoras do capitalismo devem ser combatidas por todos, assim como 

o preconceito etário e a as políticas que limitam as liberdades de pessoas LGBTQIA+, 

entre outros eixos de opressão. Não há hierarquia de opressão, assim como não há 

hierarquia de sofrimentos. 

Na proposta de Catharine A. McKinnon (2013, p. 1020), jurista e ativista feminista 

estadunidense, a interseccionalidade pode ser estabelecida como um método que nos 

ajuda a refletir sobre as interações das desigualdades sociais em seus aspectos 

multidimensionais e que não se reduz a simplesmente “adicionar variáveis”. Enquanto 

tal, procura percorrer um caminho que complexifica a realidade e apreender não somente 

os problemas como eles aparentam ser, mas suas dinâmicas e subjetividades. 

Partindo dos desdobramentos deste conceito, Carrera (2020, p. 1) elabora uma 

proposta metodológica para o campo da Comunicação, denominada de “roleta 

interseccional”, entendendo que esta área do saber “carece de aparatos conceituais 

próprios, em diálogo com suas origens, para que não reduza sua capacidade analítica a 

estudos descritivos dos sujeitos, materialidades e suas estruturas”. Logo, visto que a 

Comunicação atravessa toda a nossa materialidade e subjetividade e é o campo científico 

no qual esta dissertação se insere, é fundamental atentar em como os eixos de opressão 

atravessam nossas condutas comunicacionais. 

A autora nos relembra que as mídias são espaços estruturados pelas mesmas 

ferramentas opressoras que marginalizam indivíduos, grupos, identidades e múltiplas 

existências, não sendo, portanto, espaços de linguagens simbólicas neutras. A roleta 

interseccional se torna importante, assim, como “uma ferramenta discursivo-operacional 

que pretende identificar os rastros da interseccionalidade nas diversas expressões e 

experiências comunicacionais” (ibidem, 2020, p. 5 e 6). 

Esta ideia inovadora busca analisar marcas dos eixos de opressão nas interações 

cotidianas, incluindo os meios de comunicação e as representações discursivas, 
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objetivando a aplicação da interseccionalidade como caminho para cerceamento das 

injustiças e construção de equidade. 

Sua concepção, bem como a abordagem de Crenshaw (1989; 1991), parte de um 

pressuposto comparativo, dado que o conceito de interseccionalidade é pensado a partir 

do enfretamento de políticas públicas e como estas atuam diferentemente em relação a 

mulheres negras e brancas, ou para homens negros e brancos. O funcionamento da roleta 

alia as categorias de opressão à metáfora das cores para deixar que claro que as 

experiências sociais e seus entrecruzamentos não criam uma simples somatória das 

opressões, mas são vivências únicas, explicadas através da formação de uma nova cor. 

Ou seja, se a escolha das metodologias para uma pesquisa delineia como os caminhos 

serão percorridos, a roleta interseccional funciona como a rosa dos ventos que nos auxilia 

no entendimento das vivências das mulheres entrevistadas para esta pesquisa, entendendo 

que está aberta para apropriações e aplicações. 

A roleta interseccional é um primeiro passo para uma tentativa de 

contribuir para o campo da Comunicação, dos Estudos Feministas e dos 

Direitos Humanos, aguardando que pesquisas subsequentes possam 

reconhecer lacunas, indicar novas perspectivas e sugerir caminhos. 

(CARRERA, 2020, p. 20 e 21) 

O campo da Comunicação é bastante interdisciplinar e constantemente dialoga 

com áreas como a Sociologia, Antropologia e Psicologia, tomando parte de suas 

metodologias. Esta ferramenta, sendo assim, não pretende desconsiderar a 

interdisciplinaridade da área, mas muni-la de um aparato metodológico que possa dar 

conta de múltiplas variáveis sem perder de vista as características intrínsecas ao campo. 

Para participação nesta pesquisa, além de ser mulher e possuir 50 anos ou mais, 

era necessário que houvesse um reconhecimento dos feminismos como parte da sua 

filosofia política de vida. Também, fez-se um recorte no sentido de que estas mulheres 

utilizassem plataformas de redes sociais, porém não realizamos nenhuma exigência 

quanto a quais seriam. Deste modo, buscou-se alcançar os objetivos e testar as hipóteses 

desta pesquisa a respeito de como mulheres feministas maduras, inseridas em uma cultura 

digital, apropriam-se das ferramentas mediadas pela internet, tentando compreender 

como o preconceito etário pode afetar suas práticas comunicacionais enquanto feministas 

inseridas na cultura digital. 
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Não houve restrição quanto à localização, raça, gênero, classe ou qualquer 

orientação sexual. Porém, era crucial que fossem mulheres brasileiras, morando no Brasil. 

Isso se dá em função de reconhecer a importância da geolocalização enquanto fator 

determinante de aspectos culturais que também atravessam nossos cotidianos. 

Principalmente, quando pensamos nas histórias dos movimentos feministas brasileiros, 

de como o idadismo é presente na nossa sociedade e como se dão os usos e apropriações 

das plataformas de redes sociais inseridas neste contexto. 

3.2 Procedimentos metodológicos: entrevistas online como forma de escuta na 

pandemia 

Desde março de 2020, quando foi decretado o estado de calamidade pública 

decorrente da pandemia de COVID-19 no Brasil e no mundo, vivemos situações 

inesperadas que impactaram o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas. Passando pela 

suspensão das aulas presenciais, até a impossibilidade de realização de entrevistas 

pessoalmente. Por conseguinte, como esta pesquisa tem como parte de sua metodologia 

a realização de entrevistas semiestruturadas, e, da mesma maneira que a própria 

metodologia foi definida durante o período de pandemia, não foi possível outro tipo além 

das entrevistas online. 

Além da imprescindível pesquisa bibliográfica para composição das 

fundamentações teóricas da pesquisa, a realização de entrevistas surge como uma 

importante ferramenta para apreensão de dados subjetivos (BONI; QUARESMA, 2005). 

As entrevistas, como parte dos métodos de pesquisas qualitativas, visam responder 

perguntas que não podem ser acessadas através de dados quantitativos, mas são vertentes 

que se complementam. Isto posto, dentro de uma pesquisa em que se observa a 

interseccionalidade, fez-se necessária uma breve discussão das entrevistas enquanto 

técnica de pesquisa. 

Boni e Quaresma (2005, p. 75) destacam a entrevista como um processo de 

interação social, no qual a pessoa que será entrevistada deverá possuir alguma 

familiaridade com os temas da pesquisa. Em sua projeção semiestruturada, a entrevista 

pode combinar perguntas abertas e fechadas, considerando que a pessoa entrevistada 

tenha alguma liberdade para discorrer sobre os questionamentos levantados e, ainda que 

seja orientada em torno de assuntos pré-definidos, a entrevista segue “um contexto 
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semelhante ao de uma conversa informal”. Algo que favorece uma cobertura maior dos 

temas que serão explorados e permite que sejam abordados com maior naturalidade. 

A seleção das mulheres para realização das entrevistas foi efetuada, inicialmente, 

através da técnica de “bola de neve”, quando em contato com pessoas próximas, solicitava 

indicação de mulheres que se encaixariam no perfil. Para estender esta busca além do meu 

campo, posteriormente, compartilhei sobre a minha pesquisa e busca para entrevistadas 

em grupos feministas online dos quais eu participo no Whatsapp. Sendo estes, grupos 

formados por pessoas de todo o Brasil ou grupos locais em relação ao meu Estado ou 

cidade. Para todas, o primeiro contato que fiz foi através de plataformas como WhatsApp, 

mensagem privada pelo Facebook ou Instagram, apresentando-me enquanto 

pesquisadora e enviando inicialmente um resumo da pesquisa e o perfil procurado de 

entrevistadas para confirmação de compatibilidade e posterior confirmação de interesse 

e disponibilidade. 

O meu “campo de pesquisa” foi, assim, integralmente mediado pela internet. 

Todas as cinco entrevistas foram realizadas pelo programa Zoom96 de videotelefonia, 

criado pelo engenheiro sino-americano, Eric Yuan97, e lançado no ano de 2012. 

Atualmente, integra o portfólio da empresa Zoom de tecnologia e comunicação presente 

no Vale do Silício. A empresa oferece criação de conta em modalidade gratuita e paga, 

com acesso a outras funcionalidades, como tempo ilimitado para realização de 

videoconferências e armazenamento em nuvem. Durante este período de pandemia, a 

empresa disponibilizou a utilização da plataforma sem limite de tempo para todos os 

usuários. Apesar de ser uma ferramenta recente, em comparação a outras similares 

disponíveis no mercado, a Zoom ganhou destaque por permitir mais de cem pessoas em 

uma chamada de vídeo simples, desta forma foi alvo de interesse de muitas instituições 

de ensino. Como consequência, o lucro da empresa aumentou em cerca de 1.123% 

durante a pandemia98. 

No tocante à realização de entrevistas mediadas pela internet, quando comparadas 

às interações face a face ambientadas em um mesmo espaço físico, Braga e Gastaldo 

 
96 Disponível em: Reuniões Zoom - Zoom. Acesso em: 30 mai. 2021. 
97 Disponível em: The Inspiring Backstory of Eric S. Yuan, Founder and CEO of Zoom | by Yitzi Weiner 

| Thrive Global | Medium. Acesso em: 30 mai. 2021. 
98 Disponível em: Lucro da empresa de videoconferências Zoom cresce 1.123% durante pandemia - 

02/06/2020 - Mercado - Folha (uol.com.br). Acesso em: 30 mai. 2021. 

https://zoom.us/pt/meetings.html
https://medium.com/thrive-global/the-inspiring-backstory-of-eric-s-yuan-founder-and-ceo-of-zoom-98b7fab8cacc
https://medium.com/thrive-global/the-inspiring-backstory-of-eric-s-yuan-founder-and-ceo-of-zoom-98b7fab8cacc
https://medium.com/thrive-global/the-inspiring-backstory-of-eric-s-yuan-founder-and-ceo-of-zoom-98b7fab8cacc
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/lucro-da-empresa-de-videoconferencias-zoom-cresce-1123-durante-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/lucro-da-empresa-de-videoconferencias-zoom-cresce-1123-durante-pandemia.shtml
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(2012) argumentam que este outro formato de realização de entrevistas possui tanto bônus 

quanto ônus. Partindo de preceitos elaborados por Erving Goffman, sociólogo norte-

americano, os autores compreendem que em interações mediadas por plataformas 

similares ao Zoom existe a perda de fatores que estão presentes quando a interação conta 

com a “co-presença física imediata”, como a sensibilidade aos cheiros e capacidade de 

analisar os gestos corporais (ibidem, 2012, p. 10). 

Os autores consideram que o rosto possui uma essência moral, cujos elementos 

podem não somente ser presenciados, mas também capturados durante as entrevistas 

online. Ainda que as trocas de olhar sejam mediadas pelas telas e suas respectivas 

câmeras, que são responsáveis por transmitir a imagem que cada um verá do outro, nós 

temos acesso à nossa imagem que estará sendo enviada para a outra pessoa 

simultaneamente. Esta pequena imagem configura na visão dos autores uma espécie de 

feedback, um espelho que nos permite realizar o nosso “manejo de impressão” 

(GOFFMAN, 2018 apud BRAGA E GASTALDO, 2012). Por outro lado, entrevistas 

feitas online trazem alívio para diversas inseguranças que podem surgir em encontros 

presenciais. 

Então, no lugar de compararmos, caindo o risco de reproduzirmos visões 

dicotômicas entre mundos online e offline supostamente divididos, tomo o caminho de 

pensar nas potencialidades dos programas de videoconferência que estão integrados à 

internet. Atualmente é o único meio seguro e possível para realização de entrevistas e, 

independente do contexto, é uma ferramenta que permite conectar pessoas em 

geolocalizações distintas, considerando que ambas possuam os aparatos tecnológicos 

necessários (computador ou telefone com acesso à internet, câmera e microfone). 

Ademais, as gravações geradas pelo Zoom configuram uma rica ferramenta para 

transcrição, posterior análise e desenvolvimento da pesquisa. 

Não houve, em geral, dificuldade de agendamento das entrevistas e nenhuma das 

mulheres se opôs à utilização do Zoom, assim como à gravação. Todas, desde o início, 

demonstraram alguma familiaridade com o tema. Para assegurar a confiabilidade, foi 

solicitado a assinatura de um termo de consentimento (anexo 3), certificando as 

informações sobre a pesquisa, metodologia e assegurando o direito ao sigilo e 

privacidade. 
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Nas primeiras três entrevistas (A, B e C) que se sucederam previamente à 

qualificação desta pesquisa, foi utilizada uma primeira versão do roteiro de perguntas 

(anexo 1) com mais questões e “menos interseccional” do que a sua segunda formulação 

(anexo 2). Após a qualificação, com base nas sugestões da banca, achamos importante 

reformular o roteiro, diminuindo a quantidade de perguntas e entrecruzando os eixos de 

análise. Ou seja, não separando, necessariamente, questionamentos sobre gênero e idade 

em perguntas diferentes, por exemplo. A segunda versão do roteiro foi utilizada nas 

entrevistas D e E. Em ambos os casos por vezes a ordem das perguntas era alterada, 

respeitando a linha de pensamento das entrevistadas, e mesmo outras eram acrescidas no 

momento de acordo com seus interesses e respostas, por isso, não foram totalmente 

estruturadas. A transcrição das entrevistas, devido ao tamanho dos arquivos, foi 

disponibilizada em arquivo digital cujos links também estão em anexo (4). 

Em relação aos perfis observados, quatro das mulheres entrevistadas residem no 

Estado do Rio de Janeiro e uma em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Todas possuem 

nível superior completo. Uma delas se autodeclarou negra, as demais foram percebidas 

por mim ou autodeclaradas brancas. Três delas são servidoras públicas estaduais ou 

federais, algo que pode garantir uma certa estabilidade financeira, principalmente durante 

uma pandemia, quando os índices de desemprego tiveram um considerável aumento99. 

Foi apontado o uso das plataformas do Facebook e Instagram por todas. Considerando 

que foi solicitada por mim a permissão para seguir e observar os usos das redes sociais 

das entrevistadas, a liberação para adicioná-las/segui-las nas redes foi aceita sem 

obstáculos. Nenhuma delas relatou algum ponto específico em relação aos seus corpos, 

como alguma deficiência, por exemplo, bem como nenhuma delas declarou 

explicitamente a orientação sexual. Todas, com exceção de uma, são mães. Abaixo, segue 

uma tabela com os perfis das mulheres entrevistadas: 

 

PERFIS DAS ENTREVISTADAS 

 Data da 

Entrevista 
Idade Cidade Educação Raça Profissão 

Orientação 

Sexual 
Facebook Instagram 

Entrevista 

A 
16/09/2020 67 

Rio de 

Janeiro 

Nível 

Superior 
Branca 

Engenheira/ 

Aposentada 
Heterossexual Sim Não 

 
99 Disponível em: Dia do Trabalho: 84% perderam ou conhecem alguém que perdeu o emprego por causa 

da pandemia | Empreenda | Valor Investe (globo.com). Acesso em: 31 mai. 2021. 

https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2021/05/01/dia-do-trabalho-84percent-perderam-ou-conhecem-alguem-que-perdeu-o-emprego-por-causa-da-pandemia.ghtml
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2021/05/01/dia-do-trabalho-84percent-perderam-ou-conhecem-alguem-que-perdeu-o-emprego-por-causa-da-pandemia.ghtml


92 
 
 

 

 

 

Entrevista 

B 
04/02/2021 56 

São 

Gonçalo 

Nível 

Superior 
Branca 

Servidora 

Pública 
ND100 Sim Sim 

Entrevista 

C 
05/02/2021 57 

Rio de 

Janeiro 

Nível 

Superior 
Negra Professora ND Sim Não 

Entrevista 

D 
25/05/2021 58 Niterói 

Nível 

Superior 
Branca Autônoma ND Sim Sim 

Entrevista 

E 
26/05/2021 51 

Porto 

Alegre 

Nível 

Superior 
Branca 

Servidora 

Pública 
ND Sim Sim 

Tabela 1 - Perfis das Entrevistadas 

As entrevistas tiveram a duração média de 50 minutos, tendo sido a de maior 

duração a entrevista A com duas horas de duração aproximadamente. As demais tiveram 

40 minutos, 30 minutos, 60 e 50 minutos, para as entrevistas B, C, D e E, respectivamente. 

 

3.3 Trajetórias e vivências das participantes 

 

Como parte da premissa desta pesquisa, conforme abordado no tópico anterior, 

conhecer uma parte das trajetórias das mulheres entrevistadas foi essencial para acessar 

seus lugares de fala. Tomamos aqui emprestado o termo “lugar de fala” que, de acordo 

com Djamila Ribeiro (2017), filósofa brasileira, possui uma origem incerta fazendo uma 

referência inicial à teoria do ponto de vista feminista e como esta teoria foi aprofundada 

e discutida por estudiosos, principalmente dentro dos movimentos feministas negros. 

Ribeiro (2017, p. 64) argumenta que “o falar não se restringe ao ato de emitir 

palavras, mas de poder existir. Pensamos em lugar de fala como refutar a historiografia 

tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social”. Utilizando 

essa proposta, compreendemos que o lugar de fala não se reduz a uma visão individual 

das vivências, mas que a partir dessas histórias podemos entender o lugar social ocupado 

dentro da matriz de opressão em uma sociedade. Igualmente, será possível analisarmos 

como determinados grupos sociais utilizam de seus respectivos lugares sociais para 

legitimar seus poderes e privilégios. 

Assim, corroboramos com o posicionamento de Carrera (2020, p. 9) ao articular 

o conceito de “lugar de fala” dentro da metodologia interseccional, pensando também no 

lugar da própria pesquisadora, “questionando os limites da trajetória pessoal que podem 

regular os resultados das suas análises”. Reconhecemos a não neutralidade do papel de 

 
100 ND – Não declarada 
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quem pesquisa e das fronteiras subjetivas que precisamos atravessar ao longo deste 

processo. 

Considerando as falas destas mulheres, pensamos em uma abordagem qualitativa 

que faça uma análise dos seguintes pontos: como as suas trajetórias refletem em seus 

posicionamentos enquanto feministas? qual a percepção acerca do processo de 

envelhecimento? quais são suas aproximações com as plataformas de redes sociais? Na 

prática, essa separação categórica não existe, pois todos esses processos são vistos como 

fios de uma mesma malha. Logo, procuramos aplicar um estudo integral sobre estes eixos. 

 

Entrevistada A 

 

A entrevistada A é uma mulher de 67 anos, engenheira aposentada que reside na 

cidade do Rio de Janeiro e continua exercendo algumas atividades ligadas à sua área de 

formação mesmo após a aposentadoria. Os seus cabelos, brancos e não pintados, 

denunciam de alguma forma a sua rica trajetória. Ela acredita que o feminismo é um 

movimento de certa forma vanguardista; chegou a observar em sua juventude o 

movimento hippie e a chamada pelo “amor livre”, mas era jovem demais para fazer parte, 

como relata. A caçula da família, que inclui dentre cinco irmãs e irmãos, teve a 

experiência de nascer pelas mãos da própria avó, “parida por mulheres”, enfatiza. Seu pai 

faleceu logo antes do seu nascimento, colocando a mãe como protagonista de sua vida 

desde cedo. Apesar do falecimento ter acarretado dificuldades financeiras, o seu passado 

não foi de restrição necessariamente, pois veio de uma família com alguns bens que 

possibilitaram à mãe uma organização financeira, junto à sua atividade profissional como 

funcionária de uma editora durante muitos anos. 

A mãe, em sua visão, sempre buscou tratar os filhos igualmente, assim como 

buscou ensinar uma educação financeira desde cedo. A família obteve muito apoio de 

conhecidos e pessoas próximas, conseguiu ter acesso a escolas de excelente nível e 

sempre incentivou que os filhos colocassem os estudos/profissão em primeiro lugar, sem 

atribuir preferência para as profissões. Ela credita a família como principal representante 

de sua visão feminista de mundo, porém, passou por algumas outras experiências que 

aguçaram este olhar. 
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Ela não enfrentou divergências na família quanto à sua escolha de cursar 

Engenharia. E foi esta formação, não comum para uma mulher na época que, ao mesmo 

tempo, a permitiu descobrir o mundo, mas também a fez deparar com muitos 

preconceitos. Casou-se ainda na faculdade e acompanhou o marido enquanto ele foi 

realizar parte de sua pós-graduação na Alemanha. Teve a experiência de aprender um 

outro idioma que abriu portas no mercado profissional. Dinheiro, apesar de não 

exatamente abundante até aqui, também não configurava um problema. Falar este outro 

idioma garantiu vaga em uma boa empresa em sua área de interesse. Através deste 

emprego, retornou à Alemanha para treinamento. Foi onde sofreu preconceito por ser 

mulher, engenheira e de país “subdesenvolvido” (termo utilizado pela entrevistada). As 

diferenças culturais a fizeram ser mais rígida quanto aos seus posicionamentos e, após 

breve estadia na Alemanha, retornou à sede de seu trabalho no Brasil e juntou-se ao 

movimento sindical ligado à sua classe profissional. 

Dentro do movimento sindical foi onde pôde moldar o “feminismo de prática” e 

não de militância, como ela chama, pois, acredita que não milita em movimento feminista 

estritamente, mas defende causas que atravessam o seu dia-a-dia. Com o passar do tempo, 

adquiriu certo protagonismo dentro da empresa, graças ao papel sindical que ocupava. E, 

hoje, ainda que aposentada, participa voluntariamente das causas nas quais atuou a maior 

parte de sua vida. 

 Durante sua narrativa, pude notar alguns pontos importantes. Primeiramente, a 

entrevistada A reconhece alguns dos privilégios que permearam sua história, 

financeiramente, por exemplo, e no próprio sindicato de engenharia que classifica como 

elitista. Ela argumenta: “as mulheres engenheiras são muito ocupadas, não têm tempo 

para participar do sindicato”; “elas têm dinheiro para ir ao teatro, cinema, ela não sente 

necessidade por ser muito autossuficiente”. 

A sua experiência sindical em alguns momentos, principalmente nos movimentos 

de rua, foi ao encontro de diversos outros grupos, inclusive de feminismos negros e 

LGBTQIA+. Mas admite que já chegou a se sentir um pouco perdida ao dividir os 

espaços, considerando que o elitismo de sua classe profissional nem sempre era bem-

vindo. Quando foi levantada a questão do papel das mulheres mais velhas dentro do 

movimento sindical do qual participa, acredita que as mulheres que estão se filiando nos 

anos recentes tiram um pouco o lugar das que já estavam antes. Procuram agregar novas 
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ferramentas ao movimento que não são de interesse. E, em sua visão, não seria por uma 

questão de idade, mas “muitas vezes a mulher não precisa ou não é interessada”, no 

momento em que tudo na vida já depende do celular, não se teria mais tempo livre. 

No entanto, com o advento da pandemia, suas atividades foram todas transferidas 

para plataformas mediadas pela internet. Não só profissionalmente, mas para se informar, 

participar de debates e fazer reuniões/encontros. Utilizar essas ferramentas não traz 

nenhuma dificuldade particular, nem mesmo as “redes sociais”, que classifica como algo 

que não tem muito interesse. Ela possui perfil no Facebook, atualizado com frequência, 

e no Instagram tem conta, mas não publicou nada. Após as eleições de 2018, tirou muitas 

pessoas de sua rede de contatos no Facebook, mas não teve medo de represália e 

continuou usando o perfil para expressar suas opiniões. Classifica como uma das maiores 

mudanças que sentiu em sua relação com as redes sociais a “era das fake news”, que 

acredita ser muito gritante neste governo. 

Em suas críticas em relação às redes sociais, considera que os jovens são mais 

espertos com essas ferramentas. Enquanto ela prefere o contato direto e presencial, “as 

  

pessoas estão se mostrando muito”, acredita, portanto, seria em seu ponto de vista “uma 

questão mais filosófica do que de capacidade” sobre sua ausência em ferramentas como 

Instagram. 

 A entrevistada A apresenta ainda alguns posicionamentos, conectados ao seu lugar 

social enquanto mulher branca e heterossexual, sobre assuntos relacionados aos 

movimentos negros e LGBTQIA+. Primeiramente, relata possuir alguma dificuldade para 

entender como surge a dúvida sobre a sexualidade e fala: 

Isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca tive uma dúvida, entendeu? 

Então, assim é porque é uma coisa diferente, porque quando a gente é 

educado pelo menos até hoje em dia, é educado para ser mulher e ou 

ser homem. Então, quando você quer ser alguma coisa diferente, tem 

que ter um horário, um dia você vai resolver, você quer ser outro jeito 

então. (ENTREVISTADA A, 2020) 

 

Vivemos numa sociedade heterocentrada, nossa educação é binária (dividida entre 

os gêneros masculino e feminino) e orientada para uma visão heterossexual de mundo 

que gera consequências graves de autoidentificação e aceitação para as pessoas que não 

se encaixam nestes preceitos. Em geral, esse caminho que nos é imposto apenas atrapalha 

nossas próprias descobertas sexuais. Além disso, partindo de uma análise interseccional, 
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a fala da entrevistada A dialoga com entraves comuns na vida de pessoas que se 

reconhecem como heterossexuais, sobre a falta de entendimento das questões 

LGBTQIA+ que surge como reflexo da própria estrutura da sociedade e acaba por afetar 

a forma como nos relacionamos com esta. 

Em um outro momento, a entrevistada admite ser complicada a adaptação de 

hábitos que contemplem as pautas dos movimentos negros, citando a retirada de algumas 

palavras racistas de seu vocabulário como “denegrir” ou “criado-mudo”. Não se sente 

confortável em ser julgada por não ser tão fácil perder esse hábito. Nas etapas finais da 

entrevista, ela utilizou o argumento de que o avô dela teve escravos, mas não acredita que 

isso tenha relação com ela, assim como o fato de ser branca. Linhas de pensamentos 

similares são comuns entre pessoas que não detêm conhecimento amplo sobre o racismo 

estrutural e como ele opera em determinadas culturas. Assim como as discussões dos 

feminismos negros não serem em torno da culpabilização da branquitude, mas da 

compreensão dos efeitos do legado histórico racista brasileiro que perpetua até hoje e 

como nós, pessoas brancas, precisamos utilizar dos nossos privilégios para aprender sobre 

e adotar práticas antirracistas. 

Ademais, foi importante notar, apesar de alguns assuntos abordados não se 

relacionarem diretamente às perguntas efetuadas, como a sua história dialoga com suas 

crenças e práticas, conforme reforçado pela própria entrevistada. Também, como os 

sindicatos podem ser estruturas de legitimação de poderes e não necessariamente 

inclusivos. Apesar disso, sua atuação dentro do sindicato, além de envolver lutas para 

ampliar a participações e reconhecimento das mulheres, não fica somente restrita ao 

ambiente sindical, como ela mesmo relata ao participar de lives que são compartilhadas 

publicamente. Desta forma, o feminismo prático, como ela denomina, não está restrito 

somente as pessoas de seu convívio. 

Como ela não utiliza seu perfil no Instagram, fizemos uma observação da linha 

do tempo de seu perfil no Facebook, onde foi possível notar que a maior parte das 

postagens realizadas entre junho de 2018 até junho de 2021 são de temática pessoal ou 

profissional. As postagens profissionais são relacionadas ao sindicato dos engenheiros 

principalmente. A atualização das postagens segue alguma constância, uma por semana 

no mínimo, mas poucas foram direcionadas aos temas explicitamente políticos, ou seja, 

demonstrando posicionamento contra ou a favor do cenário político atual e preferências 
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políticas em geral. Algumas das postagens de cunho político seguem abaixo. As 

interações geralmente são na forma de likes (curtidas) ou compartilhamento e poucos ou 

nenhum comentário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post da Entrevistada A – Intenção de 

voto - Facebook – 20/03/2020 

Post da Entrevistada A – Vídeo 

informativo sobre privilégios – 

Facebook – 23/09/2018 
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Considerando a sua trajetória de vida e sua postura em relação ao feminismo, não 

pude deixar de lembrar de algumas críticas direcionadas aos movimentos feministas 

liberais ou aos feminismos de primeira onda, reputados como essencialistas na visão do 

que é ser mulher e centrado nas necessidades das mulheres brancas e burguesas. Ou seja, 

deliberavam a liberdade da mulher enquanto associada à sua participação na esfera 

pública e mercado de trabalho, sem considerar as histórias das mulheres negras e 

trabalhadoras que ficavam às margens. 

O envelhecimento, o avanço da idade, não configuram uma adversidade, seja 

sobre o seu ritmo de vida, ou enquanto usuária das redes sociais. O único entrave que ela 

adicionou sobre a sua trajetória recente foi devido a uma questão grave de saúde que a 

fez passar por um longo tratamento e que necessita de acompanhamento. Este foi o único 

“porém” que adicionou, comentando que esta doença a fez envelhecer alguns anos em 

pouco tempo, debilitando-a fisicamente. Portanto, participar de uma manifestação de rua, 

dependendo do contexto, não foi factível para ela durante o tratamento. Isso não a impede 

de usar seus conhecimentos e ferramentas disponíveis para colocar seu feminismo em 

prática em outros espaços. 

 

Entrevistada B 

 

A entrevistada B possui 57 anos, é residente na cidade de São Gonçalo no Estado 

do Rio de Janeiro, mulher branca, não declarou sua orientação sexual ou parceiros 

Post da Entrevistada A – Petição pública de 

grupo feminista – Facebook – 29/04/2021 

Post da Entrevistada A – Posicionamento 

político – Facebook – 13/12/2020 
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afetivos, formada em Direito, mas exerce função pública em área não relacionada. Assim 

como na entrevista A, ela relata que o seu contexto familiar a fez adquirir certos 

posicionamentos feministas, mas em seu caso cresceu em um ambiente machista e o 

feminismo veio como reflexo, ainda que não soubesse o nome disso na época. Não 

admitia a divisão entre coisas masculinas e femininas, não gostava de ser objetificada e 

muitos de seus comportamentos não eram bem vistos pela família por não estarem dentro 

de uma feminilidade padrão. 

Ela reside desde criança na mesma casa, em uma área afastada do centro da cidade 

de São Gonçalo cujo índice econômico dos moradores é relativamente baixo. Começou a 

participar dos movimentos de rua na adolescência, no movimento Diretas Já, quando foi 

até agredida pelas forças de repressão. Não teve contato com a literatura feminista cedo 

e enxerga isso como normal, pois os livros escritos por mulheres não eram muito 

divulgados. Dada a situação econômica de sua família e sua geolocalização, o acesso aos 

livros era restrito. Isto pode ter relação com o surgimento da rua como o seu lugar de 

militância, considerando também sua falta de apoio dentro da família. 

O envelhecimento também não veio como um peso, passou a ser achar 

maravilhosa após completar 40 anos, porém acredita que a idade é tratada por um viés 

pejorativo no Brasil. Por isto, não saberia dizer qual melhor termo para se referir às 

mulheres mais velhas, pois tudo parece ter um peso negativo. Agora, após os 50 anos, 

continua se sentindo muito bem, porém passou a perceber que as pessoas a tratam de 

maneira diferente. Em outras palavras, ela própria passou a se sentir um tanto velha – 

negativamente – através do olhar dos outros. Razão que corrobora com a situação pela 

qual Simone de Beauvoir sofreu um choque ao ser vista como velha, negativamente, após 

os cinquenta anos. 

Atualmente, não acompanha nenhum movimento feminista especificamente, mas 

acompanha os acontecimentos nacionais e mundiais ligados às causas feministas. Utiliza 

muito o Youtube para se informar sobre assuntos políticos e está focada em acabar com 

as notícias falsas propagadas nas redes sociais, interagindo com as pessoas muito com 

este propósito e admitindo já ter entrado em muita confusão, “briga” online. 

A entrevistada B acredita que está se intoxicando de muitas informações, pois 

busca apreender todas as opiniões, para ter diálogo com as pessoas cujas ideias são 

divergentes de suas próprias. Utiliza mais o Facebook do que o Instagram, pois considera 
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este chato, parece um “book de fotos”. Excluiu muitas pessoas de suas redes após as 

eleições de 2018. E diz: “meu negócio é cancelar, mas antes de cancelar eu gosto de 

conversar para ver até onde vai a ignorância”. Apesar desse ímpeto, afirmou que pretende 

ter mais paciência quanto à política do cancelamento para não praticar isso tão 

deliberadamente. Em geral, não se sente discriminada em relação à sua idade, mas 

percebe a surpresa de algumas pessoas quando compartilha as suas rotinas, com muitas 

atividades, como rapel101. Quando percebe surpresa, questiona se teria relação com sua 

idade e a resposta normalmente é “também”. 

A sua utilização do Facebook é bastante assídua. A maioria das publicações 

realizadas são de cunho político e abertamente contrários ao governo atual, desde 2018. 

Ela também compartilha vídeos do Youtube discutindo sobre acontecimentos 

relacionados ao governo, charges e raramente publica no Facebook, desde o período das 

eleições, assuntos pessoais. Ainda que tenha bastante engajamento político, as reações de 

suas postagens em geral são com likes ou compartilhamentos, porém quando há trocas 

através de conversa, não tem receio de demonstrar sua opinião. No Instagram, o perfil de 

publicação segue a mesma linha, quase que integralmente dedicada a assuntos políticos e 

muitas postagens compartilhadas com o Facebook. 

 

 

 
101 Rapel é uma atividade vertical praticada com cordas e equipamentos, utilizada em descida de paredões, 

por exemplo. Disponível em: Rapel (rapelsp.com.br). Acesso em: 08 jun. 2021. 

Post da Entrevistada B – Manifestação sobre a 

pandemia – Facebook – 31/12/2020 

Post da Entrevistada B – Posicionamento político –  Instagram 

- 15/01/2021 

http://www.rapelsp.com.br/modalidade-rapel
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Durante a entrevista, relatou estar bastante cansada e estressada, além da já 

mencionada intoxicação de informações que de certa maneira está refletida na quantidade 

de postagens políticas que realiza. Ela informou não ter nenhuma dificuldade específica 

para utilizar as plataformas supracitadas. E, ainda que tenha citado não sentir nenhuma 

discriminação feita diretamente a ela sobre sua idade, comentou que já foi vítima de 

estereótipos sobre o envelhecimento. 

Durante a entrevista, relatou estar bastante cansada e estressada, além da já 

mencionada intoxicação de informações que de certa maneira está refletida na quantidade 

de postagens políticas que realiza. Ela informou não ter nenhuma dificuldade específica 

para utilizar as plataformas supracitadas. E, ainda que tenha citado não sentir nenhuma 

discriminação feita diretamente a ela sobre sua idade, comentou que já foi vítima de 

estereótipos sobre o envelhecimento. 

Eu acho que 30 anos foi muito bom, eu me acho maravilhosa a partir 

dos 40. Hoje, eu já vejo minha idade, não por mim sabe. Às vezes eu 

me olho e penso, nossa eu estou muito acabada, não sirvo para mais 

nada. Porque as pessoas na rua te chamam de tia, tem gente querendo 

até te ajudar, eu fico olhando assim. Nossa, eu tô mal, assim? Então a 

gente fica até assim, quando alguém vai chegar perto de alguém, te 

chamando de tia e querendo ajudar, eu me sinto até mal. 

(ENTREVISTADA B, 2020) 

Como foi articulado anteriormente nas teorias sobre o conceito de idadismo, a 

utilização de estereótipos numa linguagem discursiva não obrigatoriamente reflete numa 

ação discriminatória. Em outras palavras, sob uma certa perspectiva (da qual podemos 

Post da Entrevistada B – Discussão sobre política e pandemia – Facebook – 26/05/2021 
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discordar), chamar de alguém de velho, deduzir que a pessoa necessita de alguma ajuda 

com a tecnologia, por exemplo, somente por ser uma pessoa velha, pode não ser visto 

como uma atitude de discriminação pela idade. Mas, como foi possível notar na fala da 

entrevistada, viver em uma sociedade que naturaliza tais estruturas reforça experiências 

cotidianas através de um olhar estereotipado que pode minar a autoestima de pessoas mais 

velhas. Por isso, ela comenta: “elas precisam entrar no circuito também, para mudar um 

pouco essa mentalidade de que a gente não serve para mais nada”. A inclusão de mais 

pessoas, de gerações diferentes, nos debates públicos, é um caminho para combater 

princípios de discriminação. 

 

Entrevistada C 

A entrevistada C está com 57 anos, é uma mulher negra moradora da cidade do 

Rio de Janeiro, professora aposentada pela Secretaria de Cultura, com mestrado e 

doutorado em Filosofia e Belas Artes. É casada e possui filhos. Atuou parte de sua carreira 

profissional em recuperação de adolescentes inseridos no tráfico, através da dança. A sua 

relação com o feminismo veio não somente da mãe, mas talvez da avó principalmente. 

Esta, ainda jovem, saiu de casa para fugir de um casamento arranjado. Largou tudo, foi 

excomungada da família e veio para o Rio de Janeiro em busca de trabalho. Na cidade, 

conheceu o homem que viria a ser o seu marido posteriormente. A avó é uma referência 

muito forte, assim como a mãe. Foi uma criança da época da ditadura militar e via a mãe 

como uma mulher de muita coragem, que inclusive ajudava mulheres presas durante a 

ditadura, fornecendo kits de higiene, por exemplo. 

Astróloga, taróloga e pertencente ao Candomblé, religião que para ela também é 

sinônimo de matriarcado. Foi no barracão onde conheceu os escritos de Lélia Gonzalez. 

Participa de grupos feministas, porém em um sentido mais místico. Para ela, a questão da 

idade deveria ser mais pautada dentro dos movimentos, pois considera a vida após os 50 

anos como a melhor época até agora, inclusive no campo da sexualidade. Não percebeu 

nenhuma discriminação que venha a ter sofrido em relação à idade, mas relata que em 

seus atendimentos recebe muitas mulheres mais velhas com queixas sobre este tema, 

sendo a mais constante a solidão a partir de determinada idade, pois os homens tendem a 

buscar mulheres mais jovens, deixando de lado suas companheiras velhas. Então, “a 
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solidão é real, principalmente se você for uma mulher negra”, ou gorda, conforme 

complementa. Percebe que um certo embasamento teórico é válido para se compreender 

melhor os feminismos. 

Sobre suas trajetórias em plataformas na internet, utiliza mais o Facebook. O 

Instagram tem, mas não usa porque ainda não sabe. De acordo com a mesma, tem épocas 

em que fica mais “implicante” com o Facebook. Essa implicância começou, logo após 

descobrir que esta plataforma armazena e distribui seus dados. Excluiu muitos amigos e 

parentes após as eleições de 2018. Mas enxerga algumas vantagens nessas plataformas e 

cita que em um país como o Brasil, 5º país que mais mata mulheres, a internet tem seus 

desserviços, mas também pode ajudar a salvar a vida de alguém. 

Foi possível perceber que, assim como em sua fala, as suas publicações no 

Facebook contemplavam assuntos políticos mais diversos, notoriamente a maioria era 

relacionada aos assuntos de raças, mas também sobre religião e envelhecimento. Em 

geral, manteve o padrão de não ter interações em diálogos nas publicações, além dos likes  

 

 

 

Post da Entrevistada C – Desigualdades 

sociais – Facebook – 30/12/2020 

Post da Entrevistada C – Religião e envelhecimento –

Facebook - 22/09/2018 
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Dentre todas as entrevistadas, ela foi a única que relatou não ter feito viagem ao 

exterior.  Em um país como o Brasil, onde o racismo se faz tão presente em nossas 

estruturas dificultando ou negando o acesso de pessoas racializadas, foi marcante 

perceber isso ao final das entrevistas.  Sendo a única entrevistada racializada, o racismo 

e suas opressões estiveram presentes em toda sua trajetória. Isso também reflete em suas 

práticas feministas, principalmente no tocante a arte como ferramenta de integração ou 

recuperação para grupos marginalizados. 

 

Entrevistada D 

 

A entrevistada D está com 58 anos e acabou de concluir a sua primeira graduação 

e pretende seguir a carreira acadêmica. Reside na cidade de Niterói, no Estado do Rio de 

Janeiro, é autônoma em sua profissão de escolha e tem um filho. Em alguns momentos 

durante a entrevista ela se autodeclarou como branca e, na minha percepção, ela seria uma 

mulher não-branca. Credita à faculdade um grande valor em seu desenvolvimento 

pessoal, pois foi um espaço onde pôde trocar ideias e aprender junto com pessoas muito 

mais novas e conseguia acompanhar as referências dos professores, mesmo quando estes 

eram mais novos. Além de ter sido um espaço no qual sentia que sua idade não era um 

empecilho, ao contrário, outros alunos aprenderam com ela novas formas de olhar para 

Post da Entrevistada C – Sobre envelhecimento 

– Facebook – 18/05/2021 
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suas mães ou avós. Acha essencial manter o contato com pessoas mais novas, para manter 

a “cabeça aberta” e dialogar sobre assuntos que nem sempre é possível com os filhos. 

Costuma dizer que não tem experiência em ser velha, porque é a primeira vez que 

passa por isso. Era algo que costumava ouvir da mãe e agora pensa igual. Em sua fala, 

“eu não me sinto com quase 60 anos, pois o modelo que tinha era de alguém parado e 

quieto, mas não, esse não é meu o ritmo”, ao menos não fora de uma pandemia. Também 

foi a partir do espaço acadêmico que pôde exercer seus privilégios enquanto uma mulher 

branca e herdeira que cresceu podendo escolher trabalhar no que gosta e, mesmo agora 

sem trabalhar, ter dinheiro todo início de mês. Relata que, antes de iniciar os estudos, não 

conhecia os usos dos termos “cis” ou “trans” e disse que passou a conhecer algumas 

teóricas feministas durante a escrita do trabalho de conclusão do curso de produção 

cultural. 

Quando a questionei sobre suas experiências em relação aos feminismos, declarou 

que se considera uma “machista em desconstrução”, pois foi educada de um jeito 

machista. Percebe que as pessoas da geração dela estão muito presas aos próprios 

argumentos e ao que já conquistaram, por isso estariam pouco interessadas nos debates 

atuais, mas também acha que pode ser um preconceito próprio de pensar que as pessoas 

mais velhas se acham as donas da verdade. Para ela não existe isso de “sempre fui assim”. 

O termo “velha” ela não enxerga pejorativamente; contrariamente ao senso comum, pensa 

que termos como “madura”, por exemplo, são subterfúgios. 

Ela supõe que as pessoas mais jovens ajudaram a moldar as redes sociais, mas as 

pessoas velhas ainda se fazem presentes. Argumenta: “os mais velhos têm muito medo 

de se relacionar com a tecnologia e a etiqueta virtual do que é recomendável ou não 

recomendável”. O Instagram começou a usar apenas mais recentemente, porque não é 

muito fã de foto e porque, no início, era somente para portador de Iphone e ela sempre 

teve telefones com sistema operacional Android. Lembra que lida com tecnologia desde 

que era criança, então não tem dificuldade com isso; acompanha perfis que articulam 

pautas sobre diversidade e admite que ficou muito mais dependente das redes sociais 

durante a pandemia. 

Julga que os efeitos da pandemia para as pessoas mais velhas podem não ser muito 

positivos, pois foram muito vitimizadas e comparadas, no início das notícias, a como 

outrora pessoas homossexuais portadoras do vírus HIV eram representadas. Não lembra 
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de ter sido discriminada em relação à sua idade, mas quando raspou a cabeça e passou a 

manter um cabelo curto e grisalho, muitas pessoas estranharam. Algumas pensaram que 

ela estivesse doente, outras acharam que o cabelo grisalho a deixou com aparência mais 

velha, da mesma forma como quando tirou as lentes de contato e passou a utilizar óculos. 

Sobre o idadismo, disse que a primeira vez que teve contato com o termo foi durante a 

pandemia; não lembra exatamente onde o viu neste momento, mas uma das situações foi 

devido ao vídeo da influenciadora digital Cris Guerra102, já comentado no segundo 

capítulo desta dissertação. 

Ao longo de sua linha do tempo do Facebook foi possível perceber a baixa 

presença de publicações políticas; em geral suas postagens estão mais relacionadas ao seu 

estilo de vida e profissão. Houve uma concentração de publicações políticas no ano de 

2018, algumas com diálogos mais densos e outras com índice de ofensividade, porém 

passaram a se tornar mais escassas e com menor interação. 

 

 

 

 
102 O vídeo sobre idadismo da influenciadora digital, Cris Guerra, foi mencionado por três de nossas 

entrevistadas e a primeira a comentar sobre (entrevistada B) foi responsável por me fazer conhecê-lo. 

Acredito que eu teria contato com ele de qualquer forma, seja pela minha pesquisa ou porque colegas de 

universidade, que sabem da minha pesquisa, chegaram a enviar o vídeo posteriormente. Mas, acho válido 

registrar que o conteúdo não chegou até mim, organicamente, pelo funcionamento dos meus próprios perfis 

em sites de redes sociais. 

Post da Entrevistada D – Debate sobre política em período eleitoral – Facebook – 14/10/2018 
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Entrevistada E 

 

A última entrevista foi realizada com uma mulher de 51 anos, formada em Direito 

há quase 30 e residente em Porto Alegre, no sul do país. Branca, possui filhos e é servidora 

pública. Na época em que começou a cursar Direito, o feminismo não era algo debatido 

nos meios que frequentava. Teve poucas professoras na graduação, apesar disso, vê o seu 

Estado como bastante vanguardista nessa temática. Recorda que a primeira mulher 

desembargadora103 do Brasil foi uma gaúcha que pleiteava pela legalização do casamento 

de pessoas com igual identificação de gênero. 

 
103 Em pesquisa posterior, verificamos que a primeira a ocupar este cargo foi na realidade uma mulher 

cearense, Auri Moura Costa (1910-1991), precedida por Thereza Grisólia Tang (1922-2009) que era natural 

de São Luiz Gonzaga no Rio Grande do Sul. Disponível em: Thereza Grisólia Tang – Wikipédia, a 

enciclopédia livre (wikipedia.org). Acesso em: 02 jun. 2021. 

Post da Entrevistada D – Campanha 

sobre algoritmos – Facebook- 

29/12/2020 

Post da Entrevistada D – Campanha Feminista 

– Facebook – 30/03/2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Thereza_Gris%C3%B3lia_Tang
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thereza_Gris%C3%B3lia_Tang
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Lembra de sua mãe e avó como possíveis referências ao seu direcionamento 

feminista de vida. Gostava muito de ouvir a avó (nascida em 1908) falar e acompanhar 

as histórias de como a sociedade evoluiu. Mas já sofreu discriminação no trabalho, 

enquanto mulher ocupando determinadas funções, assim como foi vítima de preconceito 

em viagem ao exterior. Ela relatou que, em viagem a Londres, estava fazendo compras 

em um bairro de cultura árabe (não especificou) e ao tentar realizar o pagamento das 

compras, o dono do estabelecimento não aceitou. Então, ela precisou orientar ao amigo 

que a acompanhava e não sabia falar inglês, sobre o que e como falar, para que este 

pudesse pagar pelas compras; foi a única forma que o responsável pelo comércio aceitou. 

Disse ter ficado chocada com isso. 

Enxerga o termo “velha” pejorativamente e argumenta: “temos uma cultura que o 

velho carrega algo pesado”. O vocábulo “madura/o”, por outro lado, já carrega para ela 

uma questão de experiência e sabedoria. Assumiu os cabelos brancos há algum tempo, 

assim como a própria mãe o fez em sua época; algumas pessoas estranharam, mas hoje 

vê como mais aceito. Para ela “cada fio de cabelo branco determina alguma coisa que eu 

vivi”. Alega também já ter sido discriminada em relação à sua idade, na área profissional, 

e acredita que as pautas sobre o envelhecimento deveriam ser mais debatidas dentro dos 

movimentos feministas. Compara que em culturas afrodescendentes ou indígenas o 

envelhecimento é reconhecido positivamente, enquanto nós perdemos essa escuta. 

Prefere usar o Facebook pela “coisa de troca de ideias”, apesar de hoje em dia 

qualificar que está muito difícil, inclusive para escutar quem tem uma opinião diferente, 

pois estaríamos cada vez mais engessados em “guetos”. Viu a sua frequência de utilização 

da rede aumentar durante a pandemia, exceto em relação ao Instagram, pelo qual não tem 

tanta preferência, pois não é tão apegada à imagem, prefere ler e conversar. 

Ela percebe as redes sociais como feitas para os jovens, em relação à comunicação 

de grupos e pela necessidade de raciocínio rápido. Ainda, descreve que as pessoas jovens 

estariam mais ligadas a números, enquanto ela dá mais valor aos vínculos sociais. As 

plataformas, em sua opinião, são boas para reencontrar pessoas, porém – citou Bauman104 

– são meios muito líquidos. Por já ter participado de movimentos de rua, em destaque o 

organizado em torno da hashtag “EleNão” em 2018, prefere quando os movimentos saem 

 
104 Zygmunt Bauman (1925-2017), sociólogo e filósofo polonês. Autor de livros como Modernidade 

Líquida, Amor Líquido, Medo Líquido e Nascidos em Tempos Líquidos. 



109 
 
 

 

 

 

da internet e ganham espaço no “mundo real”. Lembrou do movimento Diretas Já e 

comentou que faltaria um olhar para nossa própria história. 

Em sua opinião, as redes sociais nos colocam em contato com a diversidade. 

Segue alguns perfis que tratam de pautas múltiplas, de políticos locais, por exemplo, 

vendo esta prática como algo que a coloca para fora de sua própria bolha. Lembrou de ter 

visto o vídeo sobre idadismo da Cris Guerra. Pensa que a pandemia trouxe as pessoas 

muito mais para dentro de si, de casa ou da família. 

Sobre seu perfil de utilização do Facebook, vale notar que a maior parte de suas 

postagens são de conteúdo pessoal, algumas de cunho religioso pagão e com pouca 

frequência publica algo de orientação política. Estes últimos se deram com maior 

regularidade no ano de 2018, que foi o ano de eleição do governo atual, quando inclusive 

entrou em discussões polêmicas em suas publicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post da Entrevistada E – Debate político em período eleitoral – Facebook – 30/09/2018 
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Em análise posterior às transcrições das entrevistas, foi possível constatar que a 

área financeira não despontou como um contratempo em tempos de pandemia no discurso 

de nenhuma dessas mulheres; todas conseguiram ter acesso ao nível superior e atuar em 

alguma profissão com certa seguridade. Com exceção à entrevistada B, que não deixou 

informações mais pessoais aparentes através de sua fala, todas exercem ou exerceram a 

maternidade, assim como foram ou são casadas com companheiros do sexo masculino. 

Post da Entrevistada E – Envelhecimento e 

ativismo – Facebook – 11/09/2020 

Post da Entrevistada E – Política 

internacional – Facebook – 26/08/2019 

Post da Entrevistada E – Posicionamento político – Instagram – 

01/06/2020 



111 
 
 

 

 

 

O posicionamento feminista da entrevistada A, em relação ao feminismo de 

prática e não de militância, faz-se interessante ao observarmos que existe uma certa ótica 

pejorativa em torno do termo “militância” e seus possíveis derivados. Onde, necessitaria 

de uma análise para investigar possíveis ligações desse caráter depreciativo com os 

movimentos ativistas que perpassam pelos ambientes digitais, na medida em que existe 

uma cobrança constante por posicionamentos diversos nas plataformas de redes sociais 

que acabam por “invadir” nossas esferas pessoais. Um outro ponto seria a associação da 

militância que passa nas plataformas de redes sociais como algo ineficaz, que não gera 

efeitos concretos na sociedade. Desta forma, estar conectada aos ambientes online poderia 

ser um fator colaborativo para que esta entrevistada tenha preferência pelo termo 

“prático” no lugar de militância. 

As entrevistadas D e E trouxeram argumentos em comum, ambas concordaram 

que ter 50 anos atualmente se assemelha aos 30 de outra época, fazendo uma referência a 

determinadas liberdades que não são muito questionadas, como usar biquíni para ir à praia 

(ambas apresentaram este mesmo ponto). Todas já “assumiram” os seus cabelos brancos. 

E, salvo a entrevistada C, as demais contaram vivências no exterior que foram importantes 

para sua bagagem cultural de vida. 

Como apontado anteriormente, a entrevistada C foi a única a não ter vivenciado 

experiências no exterior e a única dentro de um recorte de raça. Isto nos oferece um ponto 

relevante para o viés interseccional, afinal o Brasil é um país ainda bastante racista. Além 

disso, temos como contraponto a fala da entrevistada E que relatou ter percebido a 

importância das pautas feministas ao se deparar com uma situação onde se sentiu excluída 

por ser mulher durante uma viagem a Londres. Sendo esta, uma mulher branca que viveu 

no Rio Grande do Sul durante toda a sua vida e com uma certa estabilidade financeira, 

pode vivenciar o machismo de maneira mais latente somente ao sair do seu país natal. 

Algo que informa as profundas diferenças nas experiências cotidianas entre mulheres 

brancas e negras no Brasil. Pois, ainda que todas as mulheres sejam vítimas em potencial 

dos machismos, as experiências são diferentes considerando o ponto da roleta 

interseccional em que a pessoa se encontra. Por exemplo, entre mulheres cis e mulheres 

trans. 

A entrevistada E trouxe um ponto que também merece destaque ao comentar sobre 

a questão da sabedoria e as pessoas mais velhas: “O velho é uma coisa pesada, né. Já 
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questão do maduro. Está associado um pouco a essa questão da experiência, essa questão 

da sabedoria que eu acho que atualmente a gente está resgatando.” (ENTREVISTADA 

E, 2020). O tempo de vida versus a sabedoria acumulada é um ponto bastante levantado 

nos estudos sobre envelhecimento e, ainda que esta análise seja válida dependendo do 

contexto, é importante ter um certo cuidado ao acionar este ponto para não reforçar 

determinados estereótipos sobre o envelhecimento. Afinal, de qual conhecimento estamos 

falando? Todas as formas de saber são valorizadas? As pessoas que detêm estas 

sabedorias são de fato integradas e reconhecidas pelas sociedades? Estes são apenas 

alguns exemplos de perguntas que podem ser elaboradas. Ainda, de acordo com o 

demonstrado no capítulo dois, existem indícios que versam sobre como determinadas 

formas de conhecimento sofreram um processo de obsolescência com a modernização 

dos meios de produção entre outros e como isto tem relação com algumas formas de 

preconceito etário. 

Acerca dos usos das plataformas de redes sociais, todas as entrevistadas 

apontaram não ter preferência em utilizar o Instagram, sendo que mencionaram o fato 

desta plataforma centralizar suas funcionalidades em imagens como o principal 

empecilho / motivo para falta de interesse, excluindo a entrevistada C, cujo motivo 

apresentado foi de não saber utilizar ainda. Em três dessas entrevistas o vídeo da 

influenciadora Cris Guerra foi citado, ainda que não estivesse nas perguntas elaboradas, 

e todas concordam não ter dificuldade para usar as redes sociais, da mesma maneira que 

os acessos aumentaram durante a pandemia. 

As entrevistadas B e D declararam que a preferência ao Facebook tem origem 

nesta plataforma ser um espaço mais apropriado ao diálogo, enquanto o Instagram 

centraliza é sobre fotos/imagens. De acordo com a entrevistada B, “é, Instagram é 

estranho, eu não consigo trabalhar direito com aquilo. O Instagram parece que é para você 

postar uma foto de biquini, é muito chato se você quer saber.” (2020). Quando observamos 

as materialidades das plataformas, é possível compreender como estas ajudam a definir o 

perfil de seus usuários. Assim, sendo o Instagram uma plataforma que privilegia a 

exposição pessoal através de fotos, sujeitos e corpos marginalizados podem não ficar 

confortáveis neste espaço. Para isso, devemos considerar não somente como os 

algoritmos funcionam para favorecer ou desfavorecer determinadas exposições, mas 
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também como as pessoas interagem nas plataformas, gerando comentários negativos, 

como exemplo. 

Foi possível notar que as entrevistadas que utilizam o Instagram (B, D e E) 

compartilham fotos numa lógica similar ou o próprio conteúdo que foi publicado no 

Facebook. Algumas notícias recentes que falam sobre os perfis dos usuários do Facebook 

especulam que esta plataforma estaria “envelhecendo” quando observada a idade de seus 

usuários, em grande parte devido à migração do público-alvo mais jovem para outras 

plataformas105. No entanto, estatísticas atuais demonstram que a faixa etária proeminente 

dos usuários estaria entre 25 e 34 anos106. Apesar disso, este é um movimento que vale 

ser observado. 

 

3.4 Usos e apropriações das plataformas de redes sociais 

Ao longo desta pesquisa, trouxemos alguns dados pertinentes ao crescimento da 

expectativa de vida em um cenário mundial. Dentro desta perspectiva, relacionando ao 

quanto nossos cotidianos são cada vez mais transpassados pela necessidade de alguma 

inclusão digital, acredito ser importante pensarmos como ocorre a inclusão de pessoas 

mais velhas na utilização de aparatos tecnológicos mediados pela internet na 

contemporaneidade. 

De acordo com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), 

integrante de iniciativas e serviços da Internet no Brasil, houve um aumento em 112% 

nas demandas de internet no país durante a pandemia107. Existe uma certa obviedade em 

relação a esta expectativa no contexto que estamos vivendo, o que pode não ser tão óbvio, 

ainda, tendo em vista o quão desigual este acesso é. 

O NIC.br, em colaboração com CETIC.br e CGI.br108, disponibilizou um 

relatório109 acerca do uso da internet no país durante a pandemia, desenvolvido com o 

 
105 Disponível em: O Facebook está se tornando uma rede para o público mais velho? (forbes.com.br). 

Acesso em: 15 jul. 2021. 
106 Disponível em: • Facebook: users by age and gender | Statista. Acesso em: 15 jul. 2021. 
107 Disponível em: NIC.br - Na Mídia - Uso da internet cresceu 112% no Brasil durante pandemia. Acesso 

em: 03 jun. 2021. 
108 CETIC.br (Centro Regional de Estudos para o desenvolvimento da Sociedade da Informação) e CGI.br 

(Comitê Gestor da Internet do Brasil). Disponível em: Cetic.br - Sobre o Cetic.br. Acesso em: 03 jun. 2021. 
109 A pesquisa foi realizada com indivíduos de 16 anos ou mais, em todo país, que tenham feito uso das redes 

de Internet nos três meses que antecederam a entrevista. Disponível em: Cetic.br - Painel TIC COVID-19. 

Acesso em: 03 jun. 2021. 

https://forbes.com.br/colunas/2019/03/o-facebook-esta-se-tornando-uma-rede-para-o-publico-mais-velho/
https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/
https://nic.br/noticia/na-midia/uso-da-internet-cresceu-112-no-brasil-durante-pandemia/
https://cetic.br/pt/sobre/
https://cetic.br/pt/pesquisa/tic-covid-19/
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propósito de ressaltar a importância desta para mitigar os efeitos negativos da pandemia 

no funcionamento diário da sociedade e seus serviços. Em outras palavras, as tecnologias 

de comunicação e informação estão sendo essenciais para o funcionamento da educação, 

saúde, comércios, trabalho remoto, telemedicina, programas culturais, entre outros. Em 

respeito ao distanciamento social, toda a metodologia de pesquisa que gerou o próprio 

relatório foi também estruturada pela internet. 

Neste sentido o relatório reconhece que parte da população deixou de ser atendida 

por uma série de serviços estarem disponíveis somente online, incluindo-se 

principalmente os idosos (60 anos ou mais) e a parcela mais pobre da população brasileira. 

Portanto, ainda que os dados tenham demonstrado um crescimento expressivo de 

consumo via internet, busca por informações (sobre saúde consideravelmente), cursos ou 

plataformas de ensino, por exemplo, as desigualdades que permeiam a sociedade 

brasileira se reproduzem nos ambientes online. Por conseguinte, áreas rurais, famílias e 

indivíduos com menor renda, assim como as pessoas mais velhas, despontam com menor 

proporção de uso, seja por falta de acesso ou por falta de qualidade deste. Sucintamente, 

o documento traz dados valorosos quanto ao momento atual e reforça a necessidade de 

pensarmos nas profundas desigualdades digitais em nossa cultura. Em nota, o mesmo 

documento unifica as faixas etárias para pessoas com 60 anos ou mais em apenas um 

bloco, tornando imprecisas as investigações para grupos de idades avançadas. 

As instituições que se propõem ao levantamento e análise de dados estatísticos 

populacionais carecem realizar cruzamentos que poderiam expressar minuciosamente as 

conjunturas de nosso país. Em pesquisa publicada pela CETIC.br no ano de 2019 

(pesquisa por domicílio)110, os usuários de internet eram, predominantemente, de área 

urbana, brancos ou autodeclarados pardos, de nível médio ou superior e entre 16 e 34 

anos, com pouca diferença para a faixa de 45 a 59 anos. Por ser uma relação de usuário 

de internet que não contempla especificamente a qualidade ou meio pelo qual acessa, 

classe social, região, sexo ou renda familiar, não se apresentaram diferenças profundas. 

Dados divulgados pelo IBGE através da PNAD 2019111, cuja abordagem de faixa 

etária de pessoas com mais de 60 anos é a mesma da pesquisa relatada anteriormente, 

 
110 Disponível em: Cetic.br - Centro Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Acesso 

em: 03 jun. 2021. 
111 Disponível em: Uso de Internet, televisão e celular no Brasil | Educa | Jovens - IBGE. Acesso em: 03 

jun. 2021. 

https://cetic.br/pt/tics/domicilios/2019/individuos/C2A/
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
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demonstra que os usuários entre 50 e 59 anos constituem cerca de 74,2%, enquanto acima 

dos 60 são em média 45%. Os celulares constituem o meio mais utilizado para acessar a 

internet e, entre 2018 e 2019, houve crescimento em todas as faixas etárias, incluindo os 

idosos112. O mesmo estudo revela que, dentre a população geral, as mulheres são as que 

mais utilizam a internet. Globalmente, conforme o site Statista, provedor de estatísticas 

sobre o mercado e consumo no mundo, os usuários de internet com 45 anos ou mais são 

em torno de 31%, dados de 2019113. 

Isso posto, atentando ao fato previamente abordado de que as mulheres tendem a 

envelhecer quantitativamente mais que os homens, percebemos que este processo de 

envelhecimento também perpassa as tecnologias de comunicação e informação. Silva e 

Dourado (2021) destacam que o processo de envelhecimento feminino e masculino 

através dos usos das TICs ocorre diferentemente, afinal não existe uma única velhice, 

mesmo em faixas etárias iguais. 

As autoras buscam avaliar o uso das TICs como ressignificador da velhice, em 

aspectos como ferramentas para diálogos intergeracionais e as finalidades para as quais 

as mulheres estariam ocupando estes espaços. No Brasil e no mundo, os jovens são 

considerados os “nativos digitais”, pois fazem parte da geração que cresceu de certa forma 

junto com a internet. Por isso, elas apelidam as pessoas nascidas em outros períodos como 

“imigrantes digitais” (SILVA; DOURADO, 2021, p. 545), avaliando que para estes 

aprender as linguagens tecnológicas seria como aprender um novo idioma, onde haveria 

a permanência de um sotaque de seu idioma natural.  

A partir dos dados coletados entre os entrevistados, o estudo demonstrou que o 

celular foi considerado o meio, tanto financeiramente quanto sobre facilidade de uso, mais 

acessível. Além disso, as mulheres demonstraram utilizar mais para fins religiosos, 

receitas, moda, saúde e interações via rede sociais. Já os homens entrevistados tendem a 

buscar informações sobre esportes, política, trabalho e segurança. A internet como 

ferramenta para construção de laços se fez presente nos dois casos. Em síntese, os dados 

apontam práticas de usos diferentes, marcando um padrão tendencioso dos binarismos 

entre gêneros entre o público-alvo. 

 
112 Disponível em: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua | IBGE. Acesso 

em: 03 jun. 2021. 
113 Disponível em: • Internet users by age worldwide | Statista. Acesso em: 03 jun. 2021. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-pnad%02continua.html?edicao=30362&t=publicacoes
https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/
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Na medida em que os questionamentos sobre o envelhecimento e propostas 

políticas mundiais exaltam a necessidade de que estes processos sejam vivenciados com 

qualidade, o uso das TICs pode ser um meio relevante para a manutenção de qualidade 

de vida. Seja para manutenção das relações sociais dentro ou fora da família ou para 

resolver demandas básicas do cotidiano. Ainda que, normalmente, as tecnologias sejam 

pensadas para os “nativos digitais” e não para as pessoas velhas, precisamos nos atentar 

em como estas utilizam e ressignificam as possibilidades de uso. 

Rosales e Fernández-Ardèvol (2019) defendem que, assim como o sexismo e o 

racismo, o idadismo está presente de forma estrutural na sociedade, implícita ou 

explicitamente, e que os estereótipos vinculados aos usos das tecnologias podem agir no 

sentido de aumentar as disparidades digitais. Os sistemas digitais de comunicação geram 

registros de entrada a partir de todas as atividades desempenhadas pelos usuários que, por 

sua vez, viram dados para os sistemas de inteligência artificial e abordagens de big data. 

Todos esses dados são gerados no monitoramento e rastreamentos de nossas atividades 

diárias. Este grande conjunto de dados, para resumir o conceito de big data, pode ser 

usado para inúmeros fins, como para o desenvolvimento de produtos e serviços que 

dependem de dados específicos sobre seu público-alvo. Eles geralmente reproduzem as 

desigualdades sociais que já existem desde o momento em que o acesso à internet é 

desigual. As abordagens de big data são utilizadas para estudos de práticas digitais, 

estudos populacionais e ferramentas de reconhecimento facial que podem atuar no 

combate ao crime, por exemplo, assim como reforçar preconceitos raciais. 

No momento em que os dados são gerenciados a partir de características 

hegemônicas das populações, grupos passam a ser marginalizados; suas formas de uso e 

apropriação, interesses e valores não integram o constructo do desenvolvimento de novas 

tecnologias (ROSALES; FERNÁNDEZ-ARDÈVOL, 2019). As pessoas mais velhas são 

estereotipadas enquanto usuários menos capazes ou menos ávidos. E, ainda que 

estatisticamente os adolescentes ou jovens configurem a parcela mais presente nas 

plataformas digitais, isso não significa que a performance dos demais usuários seja menos 

relevante, inclusive para o desenvolvimento de futuras tecnologias. Para concluir, as 

autoras demonstram que o idadismo presente nos estudos sobre as TICs e big data 

fornecem resultados enviesados contra as pessoas mais maduras. 
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Como apontado no primeiro capítulo, os algoritmos também funcionam como 

ferramentas excludentes dentro das ferramentas digitais. Em pesquisa realizada por 

Carrera (2020) a autora analisa como o racismo e sexismo estão presentes nos algoritmos 

em bancos de imagens, funcionando como apoio às práticas de comunicação midiática 

em geral, seja para ações governamentais ou para criadores de conteúdos em plataformas 

de redes sociais, por exemplo. 

Carrera (2020) articula que os sites de bancos de imagens fornecem uma variada 

gama de conteúdo imagético que circula nas esferas públicas e também privadas. O meio 

de seleção e organização destas imagens, muitas vezes fornecidas por fotógrafos 

autônomos, por conter processos automatizados e não automatizados, cujos critérios 

faltam transparência, podem criar uma “dupla opacidade”. E, através disto, reforçar 

estereótipos, acentuando desigualdades e opressões. 

Nesta pesquisa, a autora realizou a busca de algumas palavras-chave para 

averiguar, nos contextos de gênero e raça, como estas seriam representadas e quais vieses 

discriminatórios estariam sendo acionados. As palavras-chave buscadas compunham um 

enquadramento afetivo sobre as ideias de agressividade/bondade e beleza/feiura, através 

de uma análise exploratória nos sites GettyImages e Shutterstock. 

A partir de sua amostragem, o estudo concluiu que os ideias afetivos e estéticos 

de raça e gêneros representados reafirmam os estereótipos que transpõem os 

inconscientes coletivos. Como exemplo, ao buscar a palavra “agressividade”, são 

apresentados resultados conectados à masculinidade, enquanto a bondade retorna 

imagens conectados ao feminino. Enquanto, nessa categoria, as mulheres brancas surgem 

como vítima da agressividade, as mulheres negras resultam mais como agentes. No par 

“beleza e feiura”, a primeira retorna o ideário de beleza disseminado hegemonicamente, 

relacionado a mulheres brancas e magras. Já para a feiura, a autora aponta que houve um 

crescimento de idosos e mulheres gordas, principalmente. 

Nesse contexto, muitas vezes marcados pela insígnia da neutralidade e da 

objetividade, estes mecanismos de automação e previsão de relevância podem ser agentes 

potentes de aprofundamento dos contrastes sociais e, os bancos de imagem, nessa 

conjuntura, especificamente, ajudam a produzir estes enraizamentos ao fornecerem aos 

mercados midiáticos e comunicacionais imagens que se distanciam da justiça e da 

equidade social. (CARRERA, 2020, p. 236) 
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Esses obstáculos decorrentes das estruturas de poder que produzem as 

desigualdades digitais afetam não somente a maneira pela qual determinados grupos se 

relacionam com as TICs, mas também como estes aparatos tecnológicos são 

desenvolvidos. Ou seja, existe uma marginalização de gêneros e corpos que não 

obedeçam ao viés hegemônico. 

Como a entrevistada D relatou: “eu mexo com tecnologia desde que eu era 

criança”. Quando pensamos em tecnologia, é comum associarmos aos adventos mais 

recentes e avançados, e acabamos esquecendo que são diversas as moldagens das 

tecnologias e que estão presentes já há algum tempo na vida de muitas pessoas, como os 

rádios, por exemplo. A socialização com tecnologias não é algo exclusivo aos “nativos 

digitais”. Porém, os modos pelos quais as pessoas são socializadas a lidar com as 

tecnologias são diferentes. Graciela Natansohn (2013), doutora em Comunicação, aponta 

que as mulheres são desestimuladas a participar do desenvolvimento e produção de 

tecnologias desde a primeira infância. No momento em que os meninos são encorajados 

a seguir profissões como Engenharia ou Medicina, as mulheres são estimuladas a seguir 

áreas como a Pedagogia ou Enfermagem. Essa tendência de associar o feminino ao 

cuidado coloca-se inclusive nas atividades e brinquedos para as crianças do sexo feminino 

e já começam a moldar a maneira com a qual elas se relacionarão com o mundo. 

Quando os movimentos feministas pleiteiam por uma maior inclusão de mulheres 

em segmentos tecnológicos deve-se levar em conta que a origem dessa divisão binária de 

gêneros e tecnologias se faz presente desde a infância. Não há como se ignorar os efeitos 

perversos dos machismos nessa indústria, para todos os gêneros excluídos dos padrões 

dominantes. Nesta perspectiva, as ações de ativismos digitais, como os ciberfeminismos, 

são meios de ocupar estes espaços e fazer vozes serem ouvidas transpondo barreiras 

estruturais e algorítmicas. 

A internet poderia converter-se, então, em um instrumento de mudança 

e um espaço de liberdade e, sem dúvida existem muitas questões e 

inquietudes que se deve ter em conta para que esta transformação não 

seja uma mera liberação simbólica, daquelas que consistem em que tudo 

muda para que tudo possa ser igual. (MIGUEL; BOIX, 2013, p. 40) 

As redes que compõem e são transpassadas pela internet compõem uma cultura, 

ou seja, vão além de instrumentos que necessitam puramente de conhecimento técnico e 

abrangem “um conjunto de normas de comportamento, crenças e atitudes não explícitas 
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nos currículos oficiais ou acadêmicos” (ibidem, 2013, p. 50). Portanto, as culturas digitais 

fazem tão parte das nossas culturas, assim como dos nossos cotidianos. 

A entrevistada A relatou participar ativamente de atividades sindicais e atividades 

ligadas ao campo da engenharia, sobre a maior inclusão de mulheres, por exemplo. Tais 

programações foram migradas para as plataformas digitais devido ao contexto da 

pandemia que alterou a rotina dos brasileiros. A necessidade de “digitalizar” sua rotina 

não a impossibilitou de dar continuidade as suas programações prévias. Inclusive, este 

novo jeito de congregação surgiu devido à pandemia e resultou em parcerias que antes 

poderiam não ser consideradas. Entretanto, a pandemia veio exacerbar uma demanda pela 

participação que pode extrapolar o bom senso, por conta disto, afirma: “Chega uma hora 

da noite que eu desligo o celular, entendeu, direito que tá na moda, desconectar, né? 

Falando muito na pandemia, porque no trabalho né? As pessoas estão exagerando.”. 

Estar inserida numa cultura digital, assim, não é algo que se faz sem 

questionamentos. Como apontado durante a entrevista A: “a maior mudança para mim foi 

realmente a da era fake news. Quando começou, a gente aqui no Brasil, a gente começou 

a sentir isso realmente na campanha do Bolsonaro”. E comenta que, ainda que existisse a 

propagação de notícias falsas anteriormente, após esse período virou algo que necessita 

de policiamento. Já na entrevista C surgiu a preocupação com o armazenamento e acesso 

de dados pessoais que a faz querer sair da plataforma em alguns momentos: “de vez em 

quando eu fico implicante, eu fiquei aborrecida porque eu descobri que o Facebook tem 

acesso a tudo, inclusive minha movimentação bancária”. Desde a disseminação de 

notícias falsas, até vazamento de dados, a imersão em culturas digitais também significa 

estar suscetível às vulnerabilidades das mesmas e a consciência sobre tais esteve presente 

ao longo das entrevistas. 

No que diz respeito à percepção das plataformas de redes sociais como redes de 

perfis jovens, tanto a entrevistada D, quanto a E, concordaram que existe esta visão sobre 

tais ambientes enquanto meios pensados para pessoas mais jovens. “Como é que eu vou 

dizer. Até a forma como os sites são pensados. Como a rede ela é pensada, nessa coisa do 

raciocínio muito rápido, da comunicação de grupos. Eu acho que a pessoa que tem mais 

estrada, tem mais vivência, acaba se estranhando um pouco nisso” (ENTREVISTADA E, 

2020). Porém, a entrevistada D acredita que as pessoas mais velhas “rompem os bloqueios 

tecnológicos” ao ocupar espaços nas plataformas. Logo, estar nestes espaços que podem 
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ter sido criados a partir de visões tecnológicas excludentes configura uma forma de 

atuação contra os padrões hegemônicos de apropriação das TICs. 

As ferramentas mediadas pelo uso da internet também demonstraram sua potência 

ao permitir que as entrevistadas tenham acesso aos conteúdos que abrangem as 

diversidades sociais, como perfis que compartilham conhecimento sobre racismos e 

identidades. Algo que pode ter sido ampliado com o advento da pandemia e o aumento 

do tempo em que nós permanecemos conectados, argumenta a entrevistada B: “durante a 

pandemia eu comecei a seguir vários canais que eu não conhecia”. Ou, para expandir as 

maneiras de compartilhar os conhecimentos, como foi visto nas práticas da entrevistada 

A. 

Outro ponto levantado, talvez em consequência dos rearranjos dos perfis após as 

eleições de 2018, que levaram à exclusão de pessoas que elas costumavam seguir ou 

acompanhar, foi a sensação de estar falando cada dia mais para quem pensa igual ou de 

estar reduzida à sua própria bolha: “cada vez mais a gente fala em ampliar o pensamento, 

mas não consegue, porque tu esbarra nessa coisa, não escuta”. Mas, nesta mesma 

entrevista, ela reforçou que a internet pode te ajudar a sair dessa bolha, quando se busca 

acompanhar perfis que tratem de assuntos diferentes dos seu convívio. 

As mulheres que participaram desta pesquisa demonstraram presença constante 

nos ambientes digitais. Numa perspectiva interseccional, é valoroso pensar que dos 

múltiplos usos e apropriações que as pessoas fazem das TICs, os fatores intergeracionais 

e as várias experiências que surgem desses entremeios, a idade surge com um ponto que 

agrega novas aproximações dos meios de comunicação e de informação. Ainda que 

tenham demonstrado preferência por ativismos que se dão “nas ruas” em oposição aos 

movimentos influenciados e/ou de fato que ocorrem pelas redes sociais online, todas 

acompanham e se interessam em alguma medida pelos seus desdobramentos. 

A entrevistada B marca sua presença online frequentemente difundindo 

informações políticas sobre o cenário brasileiro atual, buscando combater a disseminação 

de notícias falsas que possam atingir as pessoas que a seguem e faz uso constante do 

Youtube como ferramenta de aprendizado. Enquanto isso, a entrevistada C participa de 

grupos de mulheres em ambientes digitais, voltados para o empoderamento feminino, faz 

consultas online de terapias holísticas, onde pratica a escuta feminina, além de se informar 

e enxergar as redes sociais como possibilidades de prover auxílio para outras mulheres. 
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Durante a entrevista D, foi possível perceber que esta utiliza as redes sociais para 

compartilhar assuntos pessoais e profissionais em sua maioria. Mas não está 

completamente isenta de participação política, pois também utiliza estes meios para expor 

e compartilhar os seus posicionamentos. Assim como a entrevistada E, que costuma fazer 

postagens de cunho religioso ou de terapias holísticas que respeitam os papéis das 

mulheres. 

Em três entrevistas (B, D e E) foi relatado o contato com o termo “idadismo” 

através da cultura digital. Além disso, todas essas mulheres demonstraram o quanto “estar 

presente” nas plataformas de redes sociais contribui para o fortalecimento de laços 

sociais, para reencontrar pessoas, ou para simplesmente estar atualizada das notícias. 

Cada uma delas, através de suas particularidades, demonstraram que a idade não é uma 

adversidade para fazer parte da cultura digital. Afinal, nem os “nativos digitais” estão 

isentos de apresentar dificuldades de usos em relação a algum aparato tecnológico. 
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Considerações finais 

 

Após finalizar as etapas necessárias para conclusão desta dissertação, e durante 

todo o processo, posso dizer que pesquisar e escrever sobre feminismos e ter contato com 

as experiências de vida de outras mulheres é algo que também nos leva em uma jornada 

interior. 

Em meio a esses diversos encontros e desencontros comigo mesma, pude perceber 

que ainda me falta bastante conhecimento, leitura e contato com mais pessoas, outras 

histórias, que me aterrem nesse mundo repleto de injustiças, mas também repleto de 

poesia. Desde o processo seletivo para integrar o Programa de Pós-Graduação do qual 

faço parte foram intensas e preocupantes as mudanças sociais pelas quais temos passado: 

2018 foi um ano caótico para o cenário político brasileiro e desde 2020 vivenciamos uma 

pandemia que nos confinou e distanciou, inclusive das trocas e descobertas acadêmicas 

presenciais. Definitivamente a minha experiência ao longo desta pesquisa acabou sendo 

bem diferente do que eu planejava. 

O meu projeto de pesquisa inicial era parcialmente voltado para propostas de 

análise intergeracionais, com interesse que buscava entender e recuperar memórias que 

não se fazem presentes nas trocas feministas contemporâneas. Após tanto material ao qual 

tive acesso na etapa de construção do projeto, até hoje ainda me surpreende a carência da 

temática do idadismo. De certa forma, me sinto como na fala de Simone de Beauvoir 

(1970), apenas procurando ou sendo “acordada” para a centralização deste assunto, após 

alguém me atentar para isso. Afinal, eu não sou vista enquanto velha para a sociedade 

ainda (exceto para as cobranças de casamento e maternidade). 

Então, ao refletir sobre a perspectiva de mulheres mais velhas, ou de diferentes 

gerações, a partir das entrevistas realizadas, foi possível constatar que todas elas 

continuam se fazendo presentes quanto a buscar informações, posicionamentos políticos 

e compartilhar seus interesses feministas ou de outros eixos. Ou seja, partindo de suas 

experiências únicas que as fizeram conhecer na prática algumas das opressões 

vivenciadas pelas mulheres, todas permanecem atuando em prol das causas que 

consideram relevantes. A idade não foi colocada como um empecilho, pelo contrário, a 

idade as fez ainda mais conscientes. 
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Nesta questão, é importante ressaltar que o recorte etário escolhido para esta 

pesquisa, mulheres acima dos 50 anos, é somente um dentro dos possíveis e que não 

contempla toda a diversidade das vivências das pessoas, algo que talvez nenhum recorte 

alcançará. No Brasil, sabemos que pela lei nº 10.740 de 01 de outubro de 2003 (Estatuto 

do Idoso), já mencionado, considera-se idoso o sujeito com idade igual ou superior a 60 

anos. Mas, os possíveis tensionamentos para análise que perpassam as opressões idadistas 

podem ser observados ainda antes de uma velhice cronológica e legalmente estipulada, 

como foi possível perceber nas falas das entrevistadas que em sua maioria não 

ultrapassaram a etapa dos 60 anos. 

Ao longo das escutas praticadas, ficou claro que existe pouca integração entre 

mulheres mais jovens e de outras gerações dentro dos movimentos. Na entrevista A, isso 

se manifestou no momento em que a entrevistada declarou sentir determinado 

distanciamento provocado por mulheres recém chegadas ao movimento sindical do qual 

participa. Apesar de isso não refletir uma perda de lócus social para ela dentro do 

movimento, foi interessante notar que este tipo de percepção pode levar ela e outras 

mulheres a buscarem maior diálogo com outras mulheres de vivências semelhantes. 

Sensações como esta podem levar mulheres a dialogar apenas com seus pares, mulheres 

de idades e lugares de fala próximos. Algo que tem origem em outros fatores para além 

da idade, como ficou registrado na mesma entrevista, quando foi relatada a dificuldade 

de aproximação com os movimentos feministas negros e LGBTQI+. 

Excetuando ambientes onde é possível encontrar alguns privilégios que permitem 

a troca de saberes, como a própria academia, a entrevistada D relatou ter sido bem 

recebida mesmo com a grande diferença de idade para os seus companheiros de classe. 

Todas elas apontaram argumentos que indicam uma maior facilidade de trocas e 

aproximações com mulheres de idade parecida ou mais velhas. 

O resgate de uma historiografia feminista brasileira, através de suas trajetórias, 

ocorreu em grande parte pela apropriação da história familiar. As vivências maternas, ou 

de suas avós, para estas mulheres foi o ponto de partida para um conhecimento feminista, 

marcando um certo empirismo quando pensamos na tomada de consciência acerca do 

feminismo. De um lado, tivemos mulheres como exemplos de luta e resistência, de outro 

tivemos mulheres que não vivenciaram isso enquanto cresciam, mas que a partir do 

contato com as opressões do mundo viram a necessidade de ampliar seus olhares sobre 
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as lutas das mulheres. Desta forma, o contato com a literatura feminista, por mais que 

tenha havido, não foi essencial, assim como não se mostrou presente em etapas iniciais 

de suas vidas. 

Quanto aos usos e apropriações das plataformas de redes sociais, em todos os 

casos apresentados, tanto o período eleitoral de 2018 quanto a atual pandemia trouxeram 

mudanças consideráveis. Primeiramente, assim como para muitos de nós, a imensa 

polarização política provocada em 2018, e que permanece até hoje, provocou rearranjos 

nos em seus perfis de redes sociais. Todas relataram ter excluído ou se afastado de muitas 

pessoas em suas redes online ou pessoalmente. Entendemos que isso se reflete nas 

próprias interações mediadas em plataformas como Facebook ou Instagram, levando ao 

que a entrevistada B relatou sobre sentir que está fazendo movimento político para 

pessoas que pensam igual. 

As principais desconfianças apontadas quanto ao uso e permanência nesses 

ambientes foram: a emergência como nunca antes visto de notícias falsas, desde 2018; o 

armazenamento e falta de privacidade sobre os dados pessoais que disponibilizam nas 

plataformas e uma possível perseguição política sobre os posicionamentos explicitados. 

Esses sentimentos foram relatados somente em relação ao Facebook, pois todas 

afirmaram não possuir grande interesse pelo Instagram, pois este estaria muito conectado 

às questões de imagens. 

O período de ditadura militar no Brasil114 repercutiu intensamente nas vidas dessas 

mulheres. A entrevistada B, por exemplo, participou pela primeira vez de movimentos de 

rua nesse período, enquanto a entrevistada C acompanhou sua mãe ao auxiliar mulheres 

que foram colocadas em cárcere. Foi inclusive uma temática levantada pelas próprias 

entrevistadas, não havendo uma pergunta especificamente sobre isso no roteiro, o que 

pode estar conectado ao cenário político atual, e nos lembra o peso deste período para 

nossa história. Algo que também ficou marcado foi o entendimento de uma certa distinção 

entre os movimentos de rua e os movimentos online, dando preferência à participação dos 

movimentos de rua. 

Manter-se presente online foi amplamente associado à necessidade de manter-se 

informada. Ainda que algumas tenham apontado um certo esvaziamento de interesse 

 
114 Entre 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985. 
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todas utilizam tais meios para estar atualizadas, para manutenção de laços sociais ou 

profissionais. Em vista disso, não estar nesses espaços parece algo fora de cogitação. 

Conforme apontado no terceiro capítulo, provavelmente por eu ser uma mulher 

branca, aluna de uma Pós-Graduação em uma Universidade Federal, tive mais acesso às 

mulheres com determinados privilégios e formação acadêmica, considerando que todas 

elas possuem nível superior. Dentre elas, não foi relatada nenhuma dificuldade particular 

quanto ao acesso ou uso da internet e suas plataformas. 

No segundo capítulo, onde trouxe dados e fundamentação teórica sobre a criação 

e desenvolvimento do idadismo, tratei de alguns pressupostos teóricos divididos entre 

teorias micro, meso e macro. Porém, caso fôssemos aplicá-los diretamente como 

propostas metodológicas ou fundamentos para elaboração das perguntas nas entrevistas, 

todos os nossos direcionamentos sobre o envelhecimento seriam preponderantemente 

negativos, dado que essas teorias, ao tratarem sobre o idadismo enquanto mecanismo de 

opressão, colocam em evidência o “-ismo” e deixam de lado as subjetividades e potências 

existentes no dia-a-dia de cada pessoa. Portanto, é importante reforçar a 

imprescindibilidade de aplicar um olhar interpretativo ao elaborar estudos que envolvam 

essa temática. 

Durante as entrevistas, foram levantadas vivências em relação à idade nas quais 

elas se sentiram estereotipadas de algum modo, principalmente sob a forma de surpresa 

quando uma outra pessoa descobria o que elas são capazes de fazer, “apesar” de suas 

idades. E, mesmo quando não foi levantada nenhuma experiência própria sobre (como na 

entrevista C), ainda assim todas reconheceram que o envelhecimento é visto 

pejorativamente no Brasil. Isto amplia a noção trazida anteriormente sobre as diferenças 

entre estereótipos e discriminação em experiências idadistas, apontando o quanto os 

acionamentos de estereótipos são nocivos nas construções das subjetividades das pessoas 

mais velhas. No entanto, não deixa de provocar atitudes reflexivas e corroborar com a 

autopercepção a longo prazo. 

Ademais, a pandemia também refletiu em suas reflexões pessoais sobre pessoas 

mais velhas e envelhecimento, pois mobilizou demandas em relação ao cuidado, atenção 

à família e reconexão com pessoas distantes, contatos que somente puderam ser mantidos 

online. 
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Com base nas entrevistas realizadas, observando os perfis de mulheres que foi 

possível alcançar, a utilização da internet como ferramenta para denúncia, como no 

combate à violência doméstica, e manifestação de opiniões políticas, seja sobre o cenário 

político brasileiro ou sobre pautas sociais (feminismo e racismo, por exemplo), não se 

torna problemática com o avançar da idade. Portanto, ainda que a sociedade reproduza 

preceitos negativos sobre o envelhecimento e pessoas velhas, cabe a todas nós o interesse 

em criar debates respeitando as diversidades e buscando entender e incluir outros eixos 

que fazem parte da matriz de opressão. Este aparenta ser o melhor caminho para o 

entendimento cultural e das estruturas que operam dentro dos sistemas que nos 

encontramos, para compreensão de nossos privilégios e opressões, enfim para atuarmos 

social e politicamente buscando dignidade para todas e todos. 
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ANEXO 1 – PRIMEIRO ROTEIRO DE ENTREVISTAS (A, B, C) 

 

1. Introdução sobre a pesquisa que está em desenvolvimento. 

2. Perguntar a idade e pedir que a entrevistada fale brevemente sobre ela mesma, ocupação, 

área de formação, etc. 

3. Perguntar sobre o que a levou ao feminismo, alguma experiência pessoal, alguém da 

4. família, etc. 

5. Perguntar se já leu algum livro feminista, acadêmico ou não. 

6. Perguntar como enxerga os movimentos feministas, os debates atuais e se tem 

acompanhado movimentos como #MariellePresente, legalização do aborto, entre outras 

questões. 

7. A questão da idade deveria ser mais debatida nos movimentos feministas? 

8. Alguém já fez com que se sentisse velha para participar de movimento/debate feminista? 

9. Perguntar se a pandemia alterou a visão sobre questões feministas? 

10. Quais redes sociais possui? 

11. Qual utiliza mais? Por qual motivo? 

12. Questionar o motivo de não utilizar tanto as demais. 

13. Possui alguma dificuldade em utilizar as redes sociais? Caso sim, pedir exemplos. 

14. Articular bem esta questão e tentar destrinchar mais sobre os usos das redes sociais 

15. de cada participante. 

16. Perguntar se os eventos ocorridos durante as eleições de 2018 mudaram a forma como 

enxergava as redes sociais, modo de utilização, se excluiu/bloqueou pessoas, por 

exemplo. 

17. Perguntar se participa de algum grupo feminista no Facebook ou em alguma outra 

plataforma de rede social. Caso sim, quais? 

18. Perguntar se a pandemia alterou a forma de utilizar, visão sobre as redes e a internet. 
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ANEXO 2 – SEGUNDO ROTEIRO DE ENTREVISTAS (D, E) 

 

1. Como você se sente sendo uma mulher de XX idade? Quais os mellhores aspectos da vida 

aos XX anos? 

2. O que você pensa sobre os termos “mulher madura”, velha e sobre as potências no 

envelhecimento da mulher? 

3. Você já se sentiu discriminada ou estereotipada em relação à sua idade? 

4. Perguntar sobre o que a levou ao feminismo, alguma experiência, alguém da família. 

5. A questão da idade e participação de mulheres de diferentes faixas etárias, gerações, 

deveria ser mais debatida nos movimentos feministas? 

6. Quais redes sociais possui? Tem preferência por alguma? Porquê? 

7. Participa de algum grupo feminista online ou offline? 

8. Você concordaria ou discordaria se alguém apontasse que as TICS são desenvolvidas para 

pessoas mais jovens? 

9. Perguntar se a pandemia alterou a forma de utilizar, visão sobre as redes e a internet. 

10. Você acompanha os debates sobre pautas feministas que ganharam destaque nas redes 

sociais ou outros meios? Exemplo: #EleNão; #EleSim; #MariellePresente; 

#Nenhumaamenos, etc. 

11. Segue perfis ou páginas de pessoas/influenciadores/informativas sobre 

raça/classe/gênero/orientação sexual diferentes dos seus? 

12. Já viu/Recorda algum perfil, página que tenha abordado o idadismo ou sobre o 

envelhecimento? 

13. Acredita que o cenário de pandemia poderá trazer mais relevância às pautas que envolvem 

idade/envelhecimento? 
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Meu nome é Aline Santos Guimarães e estou realizando pesquisa acadêmica aplicada 

sobre o tema feminismo, idadismo e cultura digital no campo da Comunicação. Esta 

pesquisa compõe a minha dissertação de mestrado realizada no PPGCOM/UFF, sob 

orientação da Prof.ª Dr.ª Beatriz Brandão Polivanov. As informações a seguir destinam-

se a convidá-la a participar voluntariamente deste projeto na condição de fonte / 

participante, ou seja, a pessoa que fornece as informações empíricas para a pesquisa em 

curso. 

A pesquisa se justifica pela importância de avaliarmos práticas comunicacionais na 

cultura digital de mulheres envolvidas com pautas feministas e que não estejam em grupos 

de sujeitos considerados “jovens”, geralmente os protagonistas de grande parte dos 

estudos. Desse modo, a pesquisa busca trazer contribuições acadêmicas e sociais para um 

debate ainda pouco feito sobre feminismo, idadismo e cultura digital. 

Para fins de investigação, esta pesquisa utilizará como procedimento metodológico 

fundamental a realização de entrevistas online semiestruturadas, isto é, baseadas em 

roteiro de perguntas previamente elaborado, mas aberto à incorporação de novas 

perguntas de acordo com a fala de cada participante. A entrevista será realizada pela 

discente vinculada ao PPGCOM, responsável pela condução da mesma. A entrevista será 

gravada na modalidade de vídeo e áudio, com posterior transcrição por escrito, e as 

informações coletadas serão apresentadas apenas para fins acadêmicos e científicos da 

área. 

Como benefícios de sua participação nesta pesquisa será possível diagnosticar vivências 

e problemas relacionados com os movimentos feministas contemporâneos, o idadismo e 

usos e apropriações das tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

Como se trata de uma investigação envolvendo questões que partem de experiências 

sociais e pessoais, os riscos desta investigação, apesar de mínimos, podem estar 

relacionados ao compartilhamento de vivências íntimas e informações sobre pessoas 

próximas. 

Visando minimizar estes riscos, a entrevistada não terá seu nome divulgado, sendo a 

mesma identificada na pesquisa como “Entrevistada 1” ou “A” e assim sucessivamente. 

A entrevistada tem a liberdade e o direito de interromper a entrevista no momento 

que achar necessário e a mesma não será considerada para fins dessa investigação. Caso 

a entrevistada não se sinta confortável posteriormente à concessão desta entrevista terá 

pleno apoio da pesquisadora para esclarecimentos e novas considerações sobre a 

importância, os riscos e os benefícios da pesquisa. 

A entrevistada tem a garantia da plena liberdade de se recusar a participar ou retirar 

seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 
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Será garantida à entrevistada a manutenção do sigilo e da privacidade de sua participação 

em todas as fases da pesquisa. 

Será entregue uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido à entrevistada. 

Esta pesquisa não proporcionará qualquer despesa ou custo para a entrevistada. 

 Como os danos causados pela entrevista serão minimizados em função do anonimato da 

entrevistada, e como não serão imputados a ela qualquer despesa ou custo, não cabem 

indenizações decorrentes dos procedimentos realizados nessa pesquisa. 

 

Declaramos que serão cumpridos todos os itens expressos anteriormente. 

 

 

Prof.ª Drª Beatriz Polivanov (Orientadora) 

 

 

Aline Santos Guimarães (Pesquisadora de Mestrado) 

 

Niterói, xx de xxxx de 2021  

  

De acordo: 

 

Assinatura da Entrevistada 

 

Dados do CEP: Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Sociais, Sociais Aplicadas, 

Humanas, Letras, Artes e Linguística (CEP – Humanas) – Campus da UFF da Praia 

Vermelha – Instituto de Física – 3º andar (Torre nova) Telefone: (21) 2629-5119 – 

Email: cephumanasuff@gmail.com 

O Comitê de Ética em Pesquisa é um colegiado responsável pelo acompanhamento das 

ações deste projeto em relação a sua participação, a fim de proteger os direitos dos 

participantes desta pesquisa e prevenir eventuais riscos. 

Contatos para obter maiores informações sobre a pesquisa  

beatrizpolivanov@id.uff.br e asguimaraes@id.uff.br 

  

mailto:cephumanasuff@gmail.com
mailto:beatrizpolivanov@id.uff.br
mailto:asguimaraes@id.uff.br


140 
 
 

 

 

 

ANEXO 4 – LINK PARA AS TRANSCRIÇÕES COMPLETAS DAS ENTREVISTAS 

 

Disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CB5edH8BcTitDnD84ijyO6BTOl8l5l37?usp=sha

ring 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CB5edH8BcTitDnD84ijyO6BTOl8l5l37?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CB5edH8BcTitDnD84ijyO6BTOl8l5l37?usp=sharing
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