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Envelhecimento, Gênero e Violência
Os relatos de abusos e negligência nos convidam a refletir sobre 

como a sociedade lida com velhas mulheres 
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Os pesquisadores do Projeto Desigualdades, Violências e Violações de Direitos Huma-
nos na Amazônia Brasileira se dispuseram a comunicar os resultados de pesquisas em 
andamento, em parceria com o Jornal Beira do Rio, por meio de edições especiais. 

A proposta é apoiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes), via 
Edital No. 12/2015 – Memórias Brasileiras – Conflitos Sociais.

Essa proposta de trabalho atende à necessidade de produzir materiais paradidáticos, 
com o objetivo de trazer a público a memória de acontecimentos conflituosos na Amazônia 

brasileira, considerando que essa parte do território nacional é conhecida pela sociodi-
versidade, entretanto a diversidade e o papel histórico que ela repre-

senta não vêm sendo muito considerados. Ao mesmo tempo, os 
espaços de mulheres e de homens que aqui vivem não têm 

sido respeitados, pois ainda são vistos como territórios “a 
colonizar” e “a desbravar”, como se fossem um “vazio 

demográfico”. 
A Amazônia é lugar tomado como cenário de 

grandes projetos de desenvolvimento, sem que seus ha-
bitantes sejam consultados, gerando conflitos sem fim.

Pelo exposto, o Jornal Beira do Rio apresentará, 
ao longo do ano, uma série de edições especiais, dis-
poníveis de forma on-line e impressa, com possibilidade 

de uso para formação continuada dos professores, que 
poderão usá-lo, cotidianamente, com estudantes de ensino 

médio, nas escolas. 
As edições apresentarão a memória social dos conflitos 

que os amazônidas enfrentam pelo modo como a Amazônia é lida 
pelos demais membros da sociedade nacional. Esta edição especial 

trata de uma questão muito cara a todos nós: mulheres em situação 
de violência de gênero e de idade. 

A cada edição, um novo tema da série estará à disposição dos lei-
tores. Esperamos que essa perspectiva de comunicação de resultados de 
pesquisa agrade, afinal os pesquisadores “da” e “na” Amazônia possuem 
compromissos sociais inadiáveis. 

Jane Felipe Beltrão (UFPA) e Paula Mendes Lacerda (UERJ)
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Mulheres

E    
Vamos discutir igualdade e não discriminação de velhas mulheres, sem se esquecer de apontar as 

formas de negligência, de violência e de abusos que experimentam por estarem velhas. Portanto escreve-se 
sobre a importância e a valorização de mulheres que alcançaram, na condição de adultas, a maturidade e 
que aportam socialmente experiência de vida. 

Chamá-las velhas mulheres pode indicar respeito às suas histórias, enquanto chamá-las mulheres velhas 
parece um tanto desrespeitoso. A polêmica é grande, as denominações se perdem na diversidade: idosas, 
terceira idade, melhor idade, ou como diz Virgínia: “nada de denominações. Ser velha é difícil quando se 
tem limitações e se é maltratada, do contrário, é apenas a condição de envelhecer. É o entardecer na/da 
vida que pode ser acompanhado de um pôr do sol magnífico”.

C   
Quem de nós não possui, entre parentes, mulheres mais velhas: avós, tias e mães? Muitas delas sus-

tentaram e continuam a sustentar núcleos domésticos extensos. A “sustentação” à qual nos referimos não 
é econômica, ela vai além. É sustento de ordem social e moral. Na verdade, deveríamos nos referir a elas 
como velhas mulheres! Afinal, elas, quase sempre, detêm sabedoria ímpar, independente da    -

: indígenas, negras, asiáticas ou brancas; do   : campo ou cidade; do    
, entre tantas outras diferenças. Pensem nas histórias que contam, nas marcas que imprimem em 

cada uma/um de nós!

A   
Você, leitora/leitor, já se deu conta do quanto se depende delas? 

Toda uma vida. Mas, quando envelhecem, temos pouco tempo para cuidar 
delas. Elas cuidam de nós durante 65 anos ou mais. E nós, muitas vezes, 
não temos chance de retribuir por igual número de anos. O tempo voa, 
e cuidamos delas, no máximo, por 15 ou 20 anos. A solidariedade não é 
recíproca nem temos tempo de praticar a equidade.

C     
Com respeito? Com cuidado? Respeitando seus direitos? 
Nem todas as pessoas mais jovens respeitam as mulheres 

adultas maiores como velhas mulheres. Tratam-nas com desprezo, 
chamando-as, simplesmente, de “velhas”. Olham e tratam as mulheres, 
cujas cabeças se apresentam cor de prata, de forma negativa, usando de 

 – imagens que não correspondem à realidade;  – 
ideias preconcebidas que podem maltratar e produzir distanciamento social, 
intolerância, hostilidade e rejeição;  – atitudes que afastam e 
segregam; e, lamentavelmente, com violência – atos que produzem dores de 
natureza física e psicológica que rompem com os direitos da pessoa.

Eu tenho uma história de vida que você não imagina. Eu, despois que me 
casei, eu passei 12 anos casada e meu marido era muito ruim pra mim, 
ele me batia. Meu filho nasceu de uma surra. Ele me batia muito, muito, 
muito e, naquele tempo, não tinha lei da Maria da Penha, ...(sic)
Maria, 75 anos, fala sobre dor e violência de gênero.

Situações de violência 
de gênero e de idade
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Trata-se da transformação “natural” do organismo humano. Entretanto, socialmente, 

há diferenças gritantes entre as pessoas que se tornam velhas. As diferenças estão associadas 
às condições de envelhecimento segundo a classe social e a consideração oferecida social-
mente. Entre nós, os ocidentais, as pessoas velhas são pouco consideradas, mas, entre os 
povos indígenas, as pessoas velhas são consideradas sábias e exercem grande influência 
social. Ah, uma advertência: os nomes adotados aqui são fictícios.

Eu fui uma dessas pessoas que foi criada para obedecer. Meu pai criou a gente assim (...) e chego à 
triste conclusão de como é difícil se libertar da subalternidade.  Gabriela, 66 anos, sobre as condições 
de subordinação.

Aqui se escuta as pessoas velhas. Elas conhecem a tradição. São os livros que não temos. Elas são a 
nossa biblioteca. Quando a capitoa fala, devemos ouvir.  Soledade, 83 anos, sobre os membros de 

um coletivo indígena. 

A coisa mais triste foi me separar dos meus irmãos, porque fui eu que criei os meus irmãos quando 
a minha mãe morreu. Nós éramos dez filhos, inclusive minha mãe deixou um bebê recém-
-nascido. Eu que criei os meus irmãos. (sic) Vitória, 71 anos, que hoje vive só e afirma que 

ninguém se importa com ela. 

P      Você, leitora/leitor, deve conhecer casos parecidos. Será 
que as ações narradas pelas nossas interlocutoras demonstram respeito ou desrespeito para com as mulheres velhas? 

   Conhecer o Estatuto do Idoso, Decreto Nº. 6.214, de 26 de setembro de 2007, assinado pelo ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, é a chave do entendimento.

Entre as ações cotidianas, cada cidadã e cidadão podem produzir gentilezas que conduzem ao respeito sem maiores esforços. 
Exemplos: respeitar as filas de prioridades; evitar ocupar os assentos reservados às prioridades em quaisquer lugares, mesmo que 
seja por meio minuto; não ocupar as vagas de estacionamentos destinadas aos idosos. Afinal, você que possui menos de 60 anos 
precisa pensar que todos chegaremos à maturidade e seremos velhas e velhos.

 
Alguns depoimentos que registramos referem situações mais graves, especialmente, quando correspondem a pessoas indí-

genas ou quilombolas. Algumas das histórias que ouvimos falam de marcas indeléveis que se mantêm, no corpo e n’alma, em face 
de violências cometidas por terceiros, em geral, homens não indígenas ou quilombolas. Até mesmo por alguns companheiros de 
coletivos aos quais pertencem nossas interlocutoras, pois o contato com a sociedade nacional altera as estruturas sociais vigentes 
nos espaços etnicamente diferenciados.

Dora, 68 anos, fala sobre o racismo
Dora é uma mulher quilombola que pas-

sou anos casada com um homem violento, que be-

bia, espancava-a  e não ajudava financeiramente 

no sustento da família, até o momento em que a 

abandonou. A partida do marido foi encarada com 

alívio, mas não a livrou de conviver diariamente 

com o racismo, que atingia sua condição de 

mulher negra. 

Quando envelheceu, Dora desenvolveu 

o mal de Alzheimer, uma doença neurológica co-

nhecida por, entre outros sintomas, comprometer 

progressivamente as memórias dos doentes. Os 

filhos de Dora compreendem que a doença tem 
relação direta com a violência e a discriminação 

sofridas por sua mãe, ao longo da vida. Certo dia, 

Dora confidenciou: 
“Ontem, eu passei o dia todo chorando. 

Meus filhos ficavam me perguntando o que eu 

tinha, e eu falava que era só um cisco no meu olho 
ou que eu estava com saudade dos meus pais. Não 

era verdade, eu estava chorando de ver que vocês 

não estão nem aí para a cor da pele”. 

Foi duro ouvir esse depoimento, pois 

ele soa como um demonstrativo dramático 

dos efeitos permanentes da dor causada pela 

discriminação racial. Mesmo convivendo com 

uma doença que comprometeu suas memórias, 

especialmente as mais recentes, Dora ainda se 

lembrava vivamente da hostilidade racista.

Silvia, 60 anos, fala sobre estupro
Silvia é uma mulher indígena e refere 

que os estupros marcaram as trajetórias de 

muitas famílias indígenas na região que hoje foi 

reconhecida como território tradicional de seu 

povo. Segundo ela, homens não indígenas faziam 

tocaias para indígenas meninas quando estas vol-

tavam da escola ou do trabalho e  violentavam-nas 

sexualmente. 

A interlocutora refere que muitas in-

dígenas meninas sofreram repetidas violações 
sexuais em sua juventude, quando retornavam 

as suas casas, durante a noite, em trajetos mal 

iluminados. Vários homens não indígenas da 

região descobriram os horários de retorno das 

meninas e os caminhos que elas percorriam até 

suas casas e passaram a se esconder ao longo do 

trajeto, surpreendendo-as e violando seus corpos 

em meio à escuridão. 

A certeza quanto à deslegitimação que 
as possíveis denúncias das indígenas jovens 

sofreriam perante o sistema jurídico ocidental 

parecia assegurar aos criminosos a impunidade. 

As violações permanecem como marcas nos 
corpos e nas memórias das indígenas quando se 

tornam velhas mulheres. 


