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RESUMO 
 
Este artigo nos leva a refletir sobre o aumento da incidência do 
HIV/ AIDS na população feminina com idade igual ou superior a 
60 anos. Partimos do pressuposto de que a ideia de pessoas 
assexuadas, em seguida de "grupo de risco" e posteriormente 
de "comportamento de risco", invisibilizou a vulnerabilidade 
deste grupo etário à epidemia. Nessa direção, pretendemos 
estabelecer um diálogo que exponha a transformação etária 
vivida pela sociedade a partir do século XX, assim como, as 
modificações do perfil epidemiológico da epidemia do HIV/AIDS 
após 34 anos de existência no Brasil. 
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ABSTRACT 
 
This article leads us to reflect on the increasing incidence of 
HIV / AIDS among the female population aged over 60 years. 
We assumed that the idea of asexual people then the "risk 
group" and later of "risk behavior", invisibilizou vulnerability to 
the epidemic in this age group. In this direction, we intend to 
establish a dialogue that exposes the age transformation 
experienced by society from the twentieth century, as well as 
changes in the epidemiological profile of the HIV / AIDS 
epidemic after 34 years of existence in Brazil.  
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I- Introdução 

 
 

A longevidade crescente da população em todos os países é uma questão que está 

sendo analisada e acompanhada por pesquisadores(as) de todas as áreas do 

conhecimento. O prolongamento da vida e as questões que emergem desta condição, na 

contemporaneidade, desafia a todos isto porque cada vez mais deflagram-se mudanças no 

comportamento das pessoas que estão nesta fase da vida.  

Neste sentido, aspectos da vida até então vistos como estáveis passam a sofrer 

alterações e com raras irrupções algumas mudanças culturais e sociais, tais como traços da 

revolução sexual que acompanha este grupo etário passam a fazer parte do cotidiano 

exigindo, na trajetória social de todas as idades, a redefinição de padrões de 

comportamentos e uma melhor aceitação das questões intergeracionais (MOTTA, 2012).   

Entre as definições sociais marcadas pelas idades, podemos considerar que em 

outras elaborações que versam a cerca do tema, encontra-se seguidamente expressa à 

presença em evidencia de estudos que se referem, sobretudo às mulheres idosas. Esta 

característica na nova organização etária da sociedade é um aspecto expressivo que requer 

um olhar problematizador que vise contemplar os padrões de comportamentos assumidos 

pelas mulheres nesta fase da vida e a superação de mitos, estereótipos e preconceitos 

sexistas e gerofóbicos. 

Desta forma, iremos nos debruçar em questões que evidenciam a (re)descoberta do 

exercício da sexualidade na maturidade, o que conforme nossa elaboração demonstrará, 

traz para estes sujeitos – quando não conscientes dos riscos assim como das formas de 

prevenção contra Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) e do Vírus do HIV/AIDS – 

além do prazer, agravos à sua saúde.  

Neste estudo, os procedimentos metodológicos adotados referem-se, 

exclusivamente, a revisão bibliográfica. Devido os limites desta elaboração nossa 

abordagem não contemplará o aprofundamento da problemática em destaque. 

Considerando o exposto, as ideias fundamentais serão apresentadas em dois 

momentos de reflexão, sendo no primeiro abordado a nova organização etária vivida pela 

sociedade a partir do século XX, e adiante exploramos as mudanças do perfil 

epidemiológico da epidemia do HIV/AIDS após mais de três décadas de sua existência no 

país. E por fim, levantamos algumas considerações sobre as proposições evidenciadas. 

 
 
II- Nova organização etária: características e consequências  

 



 

 

 
                  

 
Um dos acontecimentos mais importantes desde meados do século XX até a 

contemporaneidade é o processo de envelhecimento populacional a nível mundial. Em todo 

o planeta, a partir da década de 1970, o contingente de pessoas com idade igual ou superior 

a 60 anos têm se mostrado um fenômeno que vem apresentando desafios constantes, 

desencadeando a necessidade de discussões sobre o tema por todas as áreas do 

conhecimento.  

Dados do IBGE (2010) mostram que, em 2009, havia mais de 22 milhões de idosos 

no Brasil, o que corresponde a 11,3% da população existente. A expectativa de vida 

também cresceu, atingindo mais de 73 anos, contrapondo os 33,5 anos observados no início 

do século XX, no entanto, este estudo assinala ainda que, a geração nascida em 2014 

atingirá os 80 anos de idade. A estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que o 

país seja o sexto em número de idosos em 2025, quando deve chegar a 32 milhões de 

pessoas com 60 anos ou mais de idade. 

No entanto, esta mudança no perfil demográfico apresenta ainda uma singularidade, 

pois está se vivenciando o crescimento populacional de pessoas idosas associado a um 

processo de “feminização da velhice” mais acelerado de todos os tempos (CAMARANO, 

2002).  

Nesse sentido, a idade e o gênero são dois dos principais fatores apontados pelos 

demógrafos ao estabelecerem diferenças entre os membros da população. A presença de 

um grande número de mulheres envelhescentes para algumas sociedades é um fenômeno 

demográfico recente (BERLINCK, 2000). 

O que é comum aos estudos sobre pessoas idosas a partir da perspectiva de gênero, 

é que muitos não fazem nenhuma distinção entre essa geração ser do sexo feminino ou 

masculino. A invisibilidade da categoria social idoso no enfoque de gênero no campo 

acadêmico soma-se a outra determinada por fatores de gênero, profundamente marcada 

pelo androcentrismo presente nas relações sociais, que contribui para que elementos 

associados ao feminino sejam ora depreciados, ora invisibilizados, favorecendo-se 

freqüentemente à práticas discriminatórias, preconceituosas, sexistas e gerofóbicas 

(BRELINCK, 2000). 

Assim, falar da mulher idosa não significa partir de uma “categoria natural”, mas 

compreender a multiplicidade de sentidos que convergem e em outros momentos são 

contraditórios para estruturar continuamente uma concepção social de gênero, idade e 

geração (MOTTA, 2011). 

Para Motta (2011, p. 71), “a mulher idosa é uma personagem em suspensão”, pois 

as desvantagens sofridas na sua vida profissional e familiar se acumulam ao longo de sua 



 

 

 
                  

existência e se acentuam à medida que envelhecem perdendo, portanto, em 

representatividade. Tal condição, em continua interseção com uma produção social marcada 

pela disputa do poder hegemônico não favorece para que a mulher velha possua a devida 

visibilidade social, permanecendo ignoradas e tendo subjetivadas suas necessidades. 

Diante das mudanças percebidas na pirâmide etária no Brasil e do mundo, conforme 

Debert (1999) não se pode pensar no processo de envelhecimento como uma experiência 

exclusivamente homogênea, muito embora tenha sido esta uma característica marcante da 

produção acadêmica recente voltada à categoria geracional, uma vez que as definições 

mais precisas da velhice aparecem atreladas à ideia cronológica, impregnada desse modo 

de uma visão essencialista, de caráter biológico e a-histórico. A tentativa de desconstrução 

dessa visão de velhice propõe apontar a heterogeneidade dos sujeitos, pois compreende 

que a velhice não deve ser pensada como um momento definido pela idade cronológica.  

A idade cronológica de acordo com Debert (1999) funciona como um critério de 

atribuição de status nas sociedades ocidentais modernas se estabelece baseado na ordem 

de nascimento dos indivíduos criando assim, critérios universais que balizam as fronteiras 

etárias e a padronização de um trajeto de curso de vida homogêneo entre os sujeitos. No 

entanto, a autora tem chamado a atenção para o fato de que nas sociedades 

contemporâneas atravessamos um momento histórico, onde cada vez mais é comum a 

quebra de uma visão rígida das expectativas geradas sobre as fases da vida.  

A criação de categorias baseadas na idade cronológica é uma forma de segmentar e 

classificar uma população, de construir hierarquias em outros termos, uma criação arbitrária 

de estabelecimento da ordem vigente que pode ser usada ora para desqualificar, ora para 

promover. 

Debert (1999) sugere substituir a ideia de idade cronológica por curso de vida, na 

qual é considerada a dimensão histórico-social e a experiência individual de cada pessoa. 

Mas, ainda considera a possibilidade de construção/reconstrução da velhice a partir da 

suposta homogeneidade, desde que colocando-a sobre novas bases. Estas novas bases 

devem, sobretudo, partir da compreensão de que não é o avanço da idade que marca as 

etapas da vida, mas sim o processo reiterado de discursos normativos difundidos sobre o 

que vem a ser velho(a). 

 Nesta perspectiva, muito mais que um fenômeno biológico, o envelhecimento, 

precisa ser pensado como uma etapa da vida que não é apenas determinada pela 

decadência física, pois a forma como cada pessoa envelhece está relacionada por questões 

subjetivas, condicionada ao seu meio social e cultural, incluindo-se aí a sua história de vida 

(SANTOS, 2003). Desta forma, não existe uma velhice, mas velhices, que diferem de acordo 



 

 

 
                  

com o gênero, classe social, raça/etnia, idade e geração, aspectos que demonstram a 

necessidade de um olhar singularizado para cada idoso(a). 

Neste sentido, é importante salientar que esta nova organização etária trás para 

todos(as) desafios que se coadunam em questões de ordem objetiva e subjetiva do 

envelhecer feminino. Nesta elaboração iremos inferir sobre aspectos relativos à sexualidade 

destas pessoas. 

Diante do exposto, é possível arguir que as mulheres raramente são foco prioritário 

quando o assunto é o exercício da sexualidade e esta situação se agrava quando se trata da 

mulher idosa. Em nossa cultura ainda é latente a herança de práticas conservadoras, 

machistas, sexistas e gerofóbicas, que invisibilizam a sexualidade como dimensão humana 

relativa a este grupo etário, no entanto, este fenômeno não obscurece os traços da 

revolução sexual que faz parte do cotidiano desta população (MOTTA, 2012). 

O enunciado acima pode ser elucidado mediante alguns dados obtidos no estudo 

realizado por Silva (2006) em 06 unidades do Estratégia Saúde da Família no município de 

Campina Grande – PB.  Observa-se que 74% das mulheres idosas pesquisadas declaram 

ter vida sexual ativa, no entanto, apenas 14% das entrevistadas alegaram já ter feito uso de 

preservativo. Chama-nos a atenção o fato de que apenas 45% se declararam casadas, fato 

este que implica inferir que independentemente da presença da nupcialidade estas mulheres 

experenciam o exercício de sua sexualidade. 

No entanto, e com raras exceções, as práticas discursivas assim como a linguagem 

produtora de grandes enunciados negam ou invisibilizam a sexualidade da mulher nesta 

fase da vida, atribuindo-se a isto dois aspectos: primeiramente, o poder discursivo do 

dispositivo da sexualidade analisado por Foucault (1978), que cobra desta mulher um 

modelo sexual sob o qual ela deveria se enquadrar, seguir. Logo, todas as práticas eróticas 

que não se comprometam com a reprodução como objetivo final da relação sexual, são 

consideradas desviantes, as quais devem ser rapidamente combatidas. Em segundo lugar, 

é resultado de uma cultura que define o que seria a ordem do normal transferindo status ao 

novo e ao belo. 

Sendo, portanto, as mulheres velhas postas a corresponder aos padrões 

instituídos de feminilidade de seu contexto sócio histórico-cultural, e àquelas que 

mais se afastarem dessa normatividade e expressões de gênero, maior será a 

discriminação, a estigmatização, a violência e a tentativa de reenquadramento que 

recairão sobre elas. Por essa razão Foucault (1978) afirma que “em qualquer sociedade, o 

corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõe limitações, 

proibições ou obrigações”. 



 

 

 
                  

Considerando o relevante diferencial de gênero observado no quadro demográfico 

com expressiva predominância das mulheres sobre os homens, 55% e 45% 

respectivamente (IBGE, 2010), surge a necessidade de compreender as conseqüências 

desse “desequilíbrio”, não só do ponto de vista estatístico, mas também em sua 

complexidade social e subjetiva. 

 Deve-se igualmente considerar as implicações desde fenômeno e associá-lo a 

questões de saúde pública, pois atualmente convivemos com o aumento de casos de 

HIV/AIDS entre esta população.  

Estas questões podem ser interpretadas devido noções equivocadas sobre o que 

vem a ser velho em nossa sociedade, o que contribui para a elaboração de políticas 

públicas ineficientes com base na atenção a este grupo etário.  

Diante dessa observação, Debert (1999, p. 181) problematiza que:  

 

[...] olhar, ouvir, escrever, demonstra que a velhice “está aqui”, não só no 
sentido de visualizá-la quantitativamente, mas assumi-la como objeto de 
pesquisa acadêmico [...] sendo necessário não apenas um olhar como 
problema social, político, mais como uma realidade vivenciada 
concretamente por um significativo número de pessoas, fazendo com que a 
velhice deixe de ser uma questão de foro privado para transformar-se numa 
questão pública, exigindo das autoridades constituídas, uma política que 
atenda às necessidades de uma população que tende a aumentar. 
 

No entanto, conforme Parker (2001) pode-se acrescentar a este aspecto a maneira 

preconceituosa que o país adotou no enfrentamento da doença assim que começaram a 

surgir os primeiros casos do vírus ainda na década de 1980. O exposto abaixo ilustra esta 

situação, 

“O problema da AIDS no país é preocupante mas não prioritário”. A 

declaração é do Ministério da Saúde, Carlos Sant’ Anna, lembrando que 

existem no Brasil seis milhões de casos de doença de Chagas, outros oito 

milhões de casos de Esquistossomose, 300 mil de Lepra, 400 mil de 

Malária, e apenas 400 diagnósticos de AIDS já confirmados (O Globo, 8 

ago. 1985). 

Consideramos o exposto um exemplo relevante para a análise sobre como as 

autoridades reagiram a problemática que envolvia a epidemia. A doença era negligenciada 

pelos representantes do poder, assumindo a característica de um problema de ordem 

secundária, relativamente insignificante em comparação aos dilemas sanitários mais 

complexos ou estatisticamente mais relevantes. 

Captar essa realidade, todavia, é ir além do que aparentemente está apresentado de 

forma empírica. Por isso, portanto, é pertinente a fomentação de estudos que considerem as 



 

 

 
                  

estatísticas nacionais referentes à epidemia da AIDS entre idosas para que o assunto ganhe 

maior visibilidade e seja melhor problematizado.  

A cerca desta questão, Brasil (2010, p. 23) traz que: 

 

[...] dados do Ministério da Saúde apontam um total de 32.167 casos da 
doença entre pessoas com mais de 50 anos e destes, 9.918 estão com 60 
anos ou mais de idade. 

 

O avanço da epidemia entre pessoas idosas é indicativo não apenas das dificuldades 

em oferecer respostas institucionais adequadas para o controle da doença neste grupo, 

como também remete às questões que envolvem a identidade de gênero que determinam 

os papeis sociais ideais para homens e mulheres (SILVA, 2006). 

O fato é que, especialmente em decorrência do avanço tecnológico, algumas 

alterações sociais ocorridas em nossa sociedade, como, por exemplo, a redução da 

natalidade, o surgimento de estimulantes sexuais, o aumento da expectativa de vida entre 

outros, tem favorecido para que as pessoas se sintam em qualquer idade, apta para adotar 

estilos de vida mais ativos/saudáveis e assumir novos padrões de comportamento sexual 

até então inimagináveis (NERI; CACHIONI, 1999). 

Contudo, urge a necessidade de reconhecer as conseqüências desta nova 

organização etária, assim como se faz pertinente buscar compreender os novos padrões de 

comportamento na velhice para que a subversão a padrões culturais “antigos” não seja o 

viés que justifique os desafios que estamos vivenciando frente a AIDS, por exemplo.  

III- AIDS em idosas: tendências percebidas no perfil da doença e na produção 

científica 

 
 

Diante das questões levantadas nos surgi um questionamento: em que momento a 

sexualidade das mulheres idosas torna-se central para o debate nas ciências sociais?  

Notadamente, o tema já vem sendo discutido por estudiosos(as) que se debruçam 

em busca de dar visibilidade as mulheres idosas que experenciam a sexualidade na velhice. 

Toda via, cabe destacar que os estudos sobre a sexualidade das idosas se multiplicaram de 

forma significativa, em parte, em decorrência do fenômeno da chamada “Feminilização e 

envelhecimento do perfil epidemiológico da AIDS” (HEILBORN; SORJ, 1999). 

Para construir a relação entre mulheres idosas e HIV/AIDS, Galvão (2000) nos 

convida a entender como no inicio dos anos de 1980, o mundo recebeu as primeiras 

informações sobre o registro de casos de uma doença que até o momento não era 

conhecida pela medicina. Tratava-se do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) que só no 



 

 

 
                  

ano de 1982 ficou conhecido como o vírus causador da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS).  

O surgimento da epidemia no Brasil e no mundo provocou um grande impacto não só 

na área da saúde, mais entre as distintas áreas do conhecimento, assim como na sociedade 

em geral. As indefinições logo no inicio, sobre como era transmitido o HIV gerou complexas 

e contraditórias reações sociais, o que provocou pânico e medo em relação à epidemia. 

Nos primeiros anos da década de 1980, a AIDS foi vezes apresentada por médicos e 

demais autoridades como uma doença restrita a pessoas que tinham “comportamento de 

risco”, logo passaram a fazer parte do “grupo de risco” os homossexuais masculinos, 

profissionais do sexo, hemofílicos e usuários de drogas endovenosas (GALVÃO, 2000). 

De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico de DST/AIDS no período de 

1980 a 1993 foram notificados 16.104 casos entre os homossexuais masculinos. Este 

número em relação à população heterossexual durante o mesmo período era de 5.080 

casos (BRASIL, 2010). 

O elevado percentual de homens que faziam sexo com outros homens vivendo com 

AIDS contribuiu para reforçar preconceitos já pré-existentes, e o Estado a partir destes 

dados reproduz e reelabora esses preconceitos como a única resposta possível para a 

epidemia.  

 Galvão (2000) coloca que a presença elevada da doença entre este grupo 

possibilitou que a mídia e a saúde pública, de modo sensacionalista, difundissem a ideia de 

que a epidemia do HIV/AIDS era uma espécie de “peste gay” ou “câncer gay”, restringindo 

desse modo à doença a um determinando grupo de pessoas. 

Como resultado das profundas desigualdades oriundas da ideia estigmatizante e 

discriminatória de “grupo de risco” e “comportamento de risco”, a propagação do HIV no país 

se revela com múltiplas dimensões, passando por mudanças em seu perfil epidemiológico. 

Guimarães (2001) destaca que ainda na primeira década de emergência da doença 

no país, a expansão de casos sob a via de transmissão sexual favoreceu para o aumento de 

casos entre homens heterossexuais e mulheres heterossexuais que alegaram possuir 

relacionamentos sexuais estáveis e monogâmicas. O que por sua vez viabilizou o processo 

de feminização e heterossexualização da epidemia. 

De acordo com o citado autor, ainda na década de 1980 observa-se alta incidência 

no aumento de casos da AIDS entre mulheres. Dados do Ministério de Saúde (2008) 

registram modificações na razão de casos de HIV/AIDS entre os sexos. Em 1985 para 01 

caso de AIDS em mulheres se constatou 26,5 casos em homens. Em 2007 a proporção era 

de 1,5 casos em homens para 01 caso notificado em mulher. Esta alta incidência de casos 



 

 

 
                  

entre mulheres com comportamento heterossexual, indica outra característica: 57% das 

mulheres que vivem com a doença são donas de casa. 

 O Brasil passa então e reconhecer a nova tendência da epidemia, que não mais 

atingia a um grupo específico, longe disso adentrava às casas e a vida de mulheres vistas, 

nos primeiros momentos de surgimento da HIV/AIDS, como invulneráveis a epidemia.   

Neste contexto, um novo conceito passa a ser utilizado pelos estudiosos: é o 

conceito de vulnerabilidade. Segundo Villela e Diniz (1998) ele tem sido especialmente 

adequado para o entendimento da disseminação da epidemia, uma vez que compreende a 

tentativa de explicar como um modo específico de inter-relação de fatores de diferentes 

naturezas - individuais, sociais/culturais, políticos - facilitaria ou dificultaria a exposição de 

uma pessoa ou uma população ao HIV/AIDS. 

Villela e Diniz (1998) colocam que, embora o conceito de vulnerabilidade tenha 

potencializado esforços de superar as contradições trazidas pelas noções de “grupo de 

risco” e “comportamento de risco”, é importante destacar que sua operacionalização na 

prática da saúde ainda encontra desafios. Um deles se refere à dificuldade de pensar a 

saúde como algo para além da existência de uma doença. 

Este aspecto foi facilitador de mudanças na epidemiologia da AIDS, pois embora de 

modo equivocado o Estado ainda respondeu aos casos notificados de AIDS, no entanto, 

pouco foi feito para prevenir que a epidemia se estendesse e ganhasse dimensão pelo país. 

O movimento do perfil epidemiológico da AIDS mostra mais uma mudança na 

categoria de exposição á doença: atualmente vivenciamos o processo de feminização e 

envelhecimento da epidemia (LIBERMAN, 2000). Vejamos como se apresenta os números 

da doença entre as pessoas mais velhas, “dados do Ministério da Saúde apontam um total 

de 32.167 casos da doença entre pessoas com mais de 50 anos e destes, 9.918 estão com 

60 anos ou mais de idade” (BRASIL, 2010, p. 23). 

O fato é que, especialmente em decorrência do avanço tecnológico e algumas 

alterações sociais ocorridas em nossa sociedade, como, por exemplo, a redução da 

natalidade, o surgimento de estimulantes sexuais, o aumento da expectativa de vida entre 

outros, tem favorecido para que as pessoas se sintam em qualquer idade apta para adotar 

estilos de vida mais ativos/saudáveis (NERI e CACHIONI, 1999). Assim, tantos homens 

velhos quanto às mulheres velhas passam a reelaborar seus posicionamentos e a 

experienciar sua sexualidade também nesta fase da vida. 

De acordo com a pesquisa realizada pelo Laboratório de Carga Viral da Fundação 

Ezequiel Dias (Funed), entre 2000 e 2011, observou-se que a média de crescimento anual 

da doença na população inferior a 60 anos foi de 2,66%, enquanto no grupo superior ou 



 

 

 
                  

igual a 60 anos de idade foi de 8,53%, o que representa uma diferença de três vezes a mais 

no crescimento. Segundo estes dados, nos últimos 10 anos, ocorreu um aumento de 130% 

na incidência de AIDS entre homens velhos e de 396% entre mulheres velhas (MINISTERIO 

DA SAUDE, 2012).  

O que entendemos a partir dos números levantados é que estamos diante de uma 

questão que se apresenta crescente e preocupante, porém em escassez na produção 

cientifica, especialmente entre as ciências sociais. Um aspecto que pode ter provocado esta 

ausência na problematização da AIDS entre idosas pode estar sinalizando que tratar da 

sexualidade das mulheres idosas ainda é um tema carregado de tabus, mitos e argumentos 

conservadores. 

Silva (2006) ao pesquisar o conhecimento sobre o HIV/AIDS entre mulheres idosas 

que moram na cidade de Campina Grande – PB, aponta que faltam conhecimentos básicos 

sobre a doença, especialmente no que diz respeito à forma de transmissão. O estudo 

aponta também que muitas das idosas entrevistadas entendiam esta epidemia como algo 

relacionado exclusivamente aos homossexuais masculinos. 

Estas informações, mais do que explicar, nos fazem ver que determinadas 

representações da doença se mantêm em certas culturas, demonstrando a necessidade de 

estudos mais localizados, uma vez que estas idosas viveram essas questões de diferentes 

modos e carregam determinadas formas de entender o HIV/AIDS que foram sendo 

aprendidas, ou não, em outras fases de sua vida e que agora atravessam as suas relações 

afetivas e sexuais. 

A representação naturalizada de uma sexualidade masculina ativa em todas as fases 

da vida, em detrimento de uma suposta ausência de desejo sexual entre as mulheres idosas 

é uma produção marcada pelo gênero, que vem sendo tencionado pelos “Estudos de 

Gênero pós-estruturalistas ao discutirem as relações de poder implicadas nas relações e a 

capilaridade e transitoriedade desse poder” (ALVARENGA; MEYER, 2012: p. 260). 

Por isso, portanto, é pertinente a fomentação de estudos que considerem além das 

estatísticas nacionais referentes à epidemia do HIV/ AIDS entre idosas, análises que 

busquem identificar quais os condicionantes de gênero e sexualidade que podem ter 

vulnerabilizado esta mulher à AIDS, e sob qual estrutura se estabelece, mas também 

busque melhor compreender como se estabelecem as relações de poder que envolvem o 

Estado e a sociedade civil. 

 
 
IV- Considerações finais 

 



 

 

 
                  

 
Não nos resta dúvida de que nos deparamos com um segmento populacional que 

está aumentando – mulheres idosas – e que por sua vez apresenta-se ignorado, seja entre 

as ciências humanas, que pouco tem produzido sobre o tema, principalmente o movimento 

feminista, seja pelas ciências naturais que geralmente aborda a mulher idosa no singular e 

genericamente (MOTTA, 2011).  

Todavia, cabe considerar que, se por um lado encontramos avanços que 

representam conquistas importantes para viabilizar uma melhor qualidade de vida às 

pessoas que estão envelhecendo, por outro, ainda se apresenta em recuo o desvelamento 

de questões que podem contribuir para melhor responder as novas e complexas 

interpretações a respeito da longevidade.  

Desta forma, com este trabalho, temos a intenção de contribuir aos estudos 

elaborados acerca das categorias gênero/ geração/ sexualidade, isso por acreditarmos que 

seja necessário o descortinar das tramas sócio-culturais que se configuram como marcas de 

um processo involutivo, mesmo estando se vivenciando o maior avanço cientifico e 

tecnológico dos últimos decênios. 
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