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Por oposição aos gerontologistas, 

 que analisam a velhice como um processo biológico, 

 eu estou interessado na velhice como um acontecimento estético. 

 A velhice tem a sua beleza, que é a beleza do crepúsculo.  

A juventude eterna, que é o padrão estético dominante em nossa sociedade, pertence à estética 

das manhãs.  

As manhãs tem uma beleza única, que lhes é própria.  

Mas o crepúsculo tem um outro tipo de beleza, totalmente diferente da beleza das manhãs.  

A beleza do crepúsculo é tranquila, silenciosa – talvez solitária.  

No crepúsculo tomamos consciência do tempo. 

 Nas manhãs o céu é como um mar azul, imóvel.  

No crepúsculo as cores se põem em movimento: o azul vira verde, o verde vira amarelo, a 

amarelo vira abóbora, o abóbora vira vermelho, o vermelho vira roxo – tudo rapidamente.  

Ao sentir a passagem do tempo nós percebemos que é preciso viver o momento intensamente. 

Tempus fugit – o tempo foge – portanto, carpe diem – colha o dia. 

 No crepúsculo sabemos que a noite está chegando. 

 Na velhice sabemos que a morte está chegando. 

 E isso nos torna mais sábios e nos faz degustar cada momento como uma alegria única. 

Quem sabe que está vivendo a despedida olha para a vida com olhos mais ternos...  

Rubem Alves (Correio Popular, 01/05/2003) 

 

 

 

 

 

Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. 

Que a liberdade seja nossa própria substância. 

Simone de Beauvoir  

 

 

 

 



9 
  

Resumo 

 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar, pela ótica da Psicanálise, os modos de 

subjetivação da sexualidade da mulher na velhice. Para isso, foi feito um resgate histórico e político 

da construção do feminino na modernidade. Assim esse estudo busca refletir sobre a velhice e seus 

aspectos subjetivos no que tange a mulher, seu corpo e sua sexualidade. Observamos que a velhice 

recoloca para o sujeito inúmeros conflitos que envolvem a imagem corporal e o conceito de si, o 

desejo e a sexualidade do velho, principalmente decorrentes dos tabus e dos preconceitos que 

rodeiam esse aspecto da vida. A partir disso, por meio das Narrativas de vida, analisamos os relatos 

autobiográficos, a fim de compreender como a imagem do corpo constitui e é constituída pela 

trajetória e experiências de vida. Foram entrevistadas seis mulheres com idades entre 69 e 80 anos. 

Discutimos como a imagem confrontada na velhice parece produzir um luto ainda maior na 

subjetividade feminina, isso porque os ideais de juventude e beleza são mais opressores no que 

tange a imagem da mulher. Nas entrevistas foi possível identificar como o modelo da mãe-esposa-

sem-profissão era universalizante na formação identitária da mulher. Uma imagem edificada 

socialmente em torno do casamento e da maternidade, onde essas atividades com o cuidado 

inclusive se tornavam a única possibilidade de trabalho remunerado. Finalizamos apontando que a 

identidade feminina na velhice, vai sendo reduzida ao lugar maternal e a que cuida. Seu corpo 

marcado pelo tempo lhe causa sofrimento causado pela ditadura do belo e do jovem, o que 

consequentemente incide no modo como é compreendida e vivenciada a velhice e a sexualidade 

para as mulheres.  

Palavras-chave: feminino; velhice; corpo; sexualidade; psicanálise. 
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Abstract  

 

This research aims to investigate, from the perspective of psychoanalyses, the modes of 

subjectivation of women’s sexuality in old age. For that, it was done a historical and political 

rescue of the building of the feminine in modernity. Therefore, this study intents to reflect about 

the old age and its subjective aspects in relation to women, her body e her sexuality. We 

observed that the old age replaces a lot of conflicts to the subject that involve the body image 

and the self-concept, the desire and the sexuality of the old age, mainly resulting from the taboo 

and the prejudices around this aspect of life. From this, using the life narratives, we analyzed 

the autobiographical reports, in order to understand how the body image constitutes and it is 

constituted by the path and the life experiences. Six women were interviewed between the ages 

of 69 and 80. We discussed how the image confronted in old age seems to produce a mourning 

even bigger in female subjectivity, this is because the ideals of youth and beauty are even more 

oppressive concerned the image of women. In interviews it was possible to identify how the 

mother-wife-without-profession model was universalizing in the identity formation. A socially 

constructed image around the wedding and the motherhood, where these activities with care 

even became the only possibility of paid work. We concluded by stating that the feminine 

identity in the old age, is being reduced to the maternal and to the care. Their body, marked by 

time causes her suffering , resulted by the dictatorship of the beautiful and the young, which 

consequently affects how the old age and the sexuality is understood and experienced by the 

women.  

Keywords: feminine; old age; body; sexuality; psychoanalysis. 
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Resumen 

 

La presente investigación tiene como finalidad investigar,  desde la óptica del psicoanálisis, los 

modos de subjetivación de la sexualidad de la mujer en la vejez. En razón de ese propósito, se 

hizo una recuperación de carácter histórico y político de la construcción de lo femenino en la 

modernidad. Así este estudio busca reflexionar sobre la vejez y sus aspectos subjetivos en lo 

que se refiere a la mujer, su cuerpo y su sexualidad. Se observa que la vejez reubica al sujeto 

innumerables conflictos que envuelven la imagen corporal y el concepto de sí, el deseo y la 

sexualidad en etapa de la vejez, principalmente derivados de los tabúes y de los prejuicios que 

rodean ese aspecto de la vida. A partir de eso, por medio de las Narrativas de vida, analizamos 

los relatos autobiográficos, a fin de comprender cómo la imagen del cuerpo constituye y está 

constituida por la trayectoria y experiencias de vida. Se entrevistaron seis mujeres con edades 

entre 69 y 80 años. Discutimos cómo la imagen confrontada en la vejez parece producir un luto 

aún mayor en la subjetividad femenina, porque los ideales de juventud y belleza son más 

opresores en lo que se refiere a la imagen de la mujer. En las entrevistas fue posible identificar 

cómo el modelo de la madre-esposa-sin-profesión era universalizante en la formación 

identitaria de la mujer. Una imagen edificada socialmente en torno al matrimonio y la 

maternidad, donde esas actividades con el cuidado incluso se convertían en la única posibilidad 

de trabajo remunerado. Concluimos afirmando que la identidad femenina en la vejez va siendo 

reducida a lo maternal y al cuidado. Su cuerpo marcado por el tiempo le causa sufrimiento 

causado por la dictadura de lo bello y de lo joven, lo que en consecuencia incide en la forma en 

que se comprende,  se experimenta la vejez y la sexualidad para las mujeres. 

Palabras clave: femenino; la vejez; el cuerpo; la sexualidad; psicoanálisis. 
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Introdução 

 

A velhice como objeto de estudo é algo relativamente recente. Apenas no século XX, a 

ciência passou a se preocupar em fazer um estudo sistematizado dos fatores de desenvolvimento 

característicos da velhice, com ênfase nas implicações fisiológicas do envelhecimento. Somente 

na segunda metade do século, surgiram pesquisas que objetivavam refletir sobre a velhice e 

suas peculiaridades em toda sua complexidade, que passa pelos aspectos econômicos, políticos, 

sociais, biológicos e psicológicos. Essas teorias do desenvolvimento propunham uma 

concepção de continuidade no desenvolvimento que incluíam a velhice. Goldenberg (2014) e 

Lima (2013) destacam as pesquisas de Baltes (1987/1997), Baltes e Baltes (1990), Erikson 

(1982/1998) e Erikson, Erikson e Kivnick (1986). 

 Segundo Netto (2016), apesar das pesquisas científicas serem mais recentes, as 

preocupações com o processo de envelhecimento estão presentes desde o início da civilização. 

Essas inquietações estavam relacionadas com as visíveis transformações no corpo e suas 

consequências mais pragmáticas. Temas, esses, também presentes nas pesquisas atuais acerca 

da velhice. Desse modo, “poucos problemas têm merecido tanta atenção e preocupação do 

homem como o envelhecimento e a incapacidade funcional associada a esse processo” (p.2).  

No Brasil, uma maior preocupação com essa fase do desenvolvimento, segundo Rocha 

(2004), data dos anos 1930, visto a emergência progressiva da velhice como problema social. 

Além disso, esta etapa também começou a ocupar espaço no interior de algumas áreas do 

conhecimento como a Sociologia e Psicologia. Lopes (2000) ressalta que “em 1961, um grupo 

de médicos cientes da necessidade de se institucionalizar a prática da clínica médica para 

idosos, fundou a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) como definição do 

marco profissional dessa especialidade” (conforme citado em Rocha, 2004, p.19). O massivo 

aumento da população de idosos exerceu, consequentemente, o desenvolvimento desse campo 

de pesquisa, com um crescimento significativo nos estudos sobre a velhice. 

A partir da década de 1980, o processo de transição demográfica se intensificou com 

aumento da população idosa. Isso provocou uma alteração na pirâmide etária brasileira, na qual, 

até esse momento, havia uma constância na estrutura populacional em que as camadas mais 

jovens eram maioria. Segundo dados do Ministério da Saúde (Jornal USP, 2018), em 2030 o 

número de idosos ultrapassara o número de crianças de 0 a 14 anos. O início de inversão da 

pirâmide etária é consequência da queda dos índices de natalidade e de mortalidade (Rocha, 

2004). 

Com essa mudança demográfica nas últimas décadas, vemos emergir grandes esforços para 
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modificação das representações sociais e dos modos como o sujeito velho é compreendido e 

tratado em sociedade. Os esforços para modificar as representações da velhice surgiram a partir 

da necessidade de reconhecimento social do sujeito velho, e de uma tentativa de romper com 

uma concepção de tempo que permeia uma compreensão dos sujeitos a partir da durabilidade 

dos objetos, concepção essa advinda do entendimento do corpo como objeto, principalmente de 

trabalho. Assim, a tentativa de romper com essas concepções se deve a uma tentativa das 

sociedades ocidentais em modificar as imagens de uma população cada vez maior, que 

consequentemente consumia em maior quantidade. Isso levou o mercado a criar novas 

demandas para essa população que tinha diversos interesses, principalmente os idosos de classe 

média e alta. 

 Emergiram, assim, distintas instituições de acolhimento, saúde e bem-estar, de lazer, 

estética, cosmética e farmacológica para idosos. Percebemos que “a ‘terceira idade’ torna-se 

uma espécie de moda, com a constituição de um mercado de consumo específico. No centro de 

todo esse movimento, destaca-se a própria gerontologia, como porta-voz oficial dos novos 

discursos sobre a velhice”, afirmam Prado e Sayd (2004, p.58).  

Assim, verificamos a necessária apreensão das particularidades históricas desse processo 

na sociedade brasileira. Compreender a construção histórica da velhice e de seus termos 

classificatórios, nos possibilita identificar três momentos de destaque para a construção de uma 

história da velhice no Brasil, a saber: (1) a virada do século 19 para o século 20, quando uma 

série de mudanças referentes aos asilos e instituição das aposentadorias consolidou a velhice 

como uma etapa específica da vida; (2) as décadas de 1960 e 1970, com o surgimento das 

sociedades científicas da área e a constituição de um discurso específico que começa, 

gradativamente, a ganhar espaços institucionais; finalmente, (3) os anos 1990, quando o 

envelhecimento, como questão social, alcança proporções até então não registradas, com 

destaque para os meios de comunicação (Prado & Sayd, 2004). 

Outra questão importante a ser levantada diz respeito aos poucos estudos na área da 

Psicologia, principalmente em uma compreensão da velhice como um processo social e 

psicológico, não apenas a partir de um demarcador biológico e normatizador, ou, como um 

problema a ser combatido. O crescente envelhecimento da população demanda um olhar mais 

profundo para essa etapa de modo a compreendê-la em sua totalidade social e histórica, 

considerando sua complexidade e suas contradições, suas singularidades e limitações. 

Nacionalmente, com os atuais debates sobre o tema e a contraditória reforma da Previdência 

em pauta desde meados de 2016, sentimos a imprescindibilidade de aprofundar no debate acerca 

da relevância desse tema. Principalmente a tomada da velhice como problema social, tornando 
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a como um mal a ser combatido e exacerbando os preconceitos em relação aos idosos.  

No que tange a especificidade da população brasileira e seu envelhecimento, as pessoas 

como mais de 60 anos de idade, em 2012, somavam 25,4 milhões de pessoas. Em 2017 a marca 

chega em 30,2 milhões de idosos, um aumento de 18% em cinco anos. As mulheres somam a 

maioria expressiva nesse grupo, 16,9 milhões, ou seja, 56% da população. Os homens somam, 

13,3 milhões, que representa 44% do grupo (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

[IBGE], 2018).  Esse crescimento está intrinsecamente ligado à melhoria das condições de vida 

conquistadas por meio de políticas públicas e leis voltadas para um envelhecimento com mais 

qualidade. Esse crescimento populacional dos idosos se deve também pelo avanço das 

descobertas técnico-cientificas nas áreas médicas, tecnológicas e farmacológicas, mas 

principalmente pela diminuição da natalidade no pais, que reflete no aumento da população 

idosa. Isso pode ser visto, por exemplo, nos estados onde a população de velhos é menor são os 

estados onde a taxa de natalidade continua elevada, como no Amapá, sendo o estado com menor 

percentual, com apenas 7,2% da população com mais de 60 anos. Como podemos ver, entre 

2012 e 2017, a quantidade de idosos cresceu em todas as unidades da federação, sendo os 

estados com maior proporção de idosos o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, ambas com 

18,6% de suas populações dentro do grupo de 60 anos ou mais (IBGE, 2018).  

Sobre o aumento populacional de idosos, Rocha (2004) afirma que: 

A velocidade com que o processo de envelhecimento populacional brasileiro vinha 

ocorrendo trouxe preocupações financeiras para atender às demandas dessa população, 

sobretudo pelo seu impacto sobre as contas públicas de suporte à longevidade. A tônica 

dos discursos passou a ser o ônus econômico do envelhecimento sobre o sistema de 

previdência social e da saúde. Este discurso tem se sustentado ainda nos dias atuais (p.21). 

 

No Brasil, as tentativas de melhorias para essa população no âmbito das políticas públicas, 

pode ser constatado, por exemplo, pela Política Nacional do Idoso de 1994, a criação do 

Estatuto do Idoso em 2003, e o Programa Bolsa Família que, a partir de 2004, atende 8 em cada 

10 idosos (Brasil, 2011). Assim,  

Não somente os seres humanos vivem mais tempo, mas também as condições de saúde e o 

potencial de integração social são prolongados. Entretanto, os estereótipos ligados à 

degradação biológica, a qual serviu durante séculos para caracterizar o processo do 

envelhecimento, continuam a impregnar o imaginário cultural (Vasconcelos & cols., 2004, 

p.414). 

 

No que se refere a sexualidade, essa afirmação ainda é mais evidente. Tanto pela 

negligência de pesquisas nas áreas, tanto pela forma como é tratada por profissionais da saúde. 

Isso se deve por uma aparente inibição colocando esse tema da sexualidade ainda como tabu, 

tanto por parte de um grande contingente da população, quanto pelos profissionais e 
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pesquisadores da velhice. Geralmente, compreende-se a sexualidade como naturalmente 

pertencente a um grupo específico de pessoas – heterossexuais, jovens, magros e concebidos 

dentro de um enlace matrimonial-, concepções essas enraizadas de preconceito e representações 

sociais negativas. Dessa forma,  

Tal inibição pode ser atribuída à internalização das normas sociais predominantes. 

Pesquisas atuais no Canadá (Bardeau & Bergeron, 1997) e na Inglaterra (Gott & Hinchliff, 

2003) chamam a atenção para a necessidade de lutar contra crenças em torno da 

sexualidade dos idosos, as quais se mostram associadas ao ostracismo que atinge este grupo 

de idade (Vasconcelos & cols, 2004, p.414). 

 

Além da crença errônea de uma sexualidade em declínio em decorrência da menopausa 

feminina e de uma possível disfunção erétil masculina, a atividade sexual perderia 

consequentemente sua função: a de reprodução. O que contraria totalmente os dados de 

pesquisas sobre doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo, de 2008 a 2018 o 

aumento de pessoas com 60 anos ou mais, infectados com o vírus da Aids aumentou 103%. Isso 

se deve a popularização dos remédios contra disfunção erétil masculina e aos tabus referentes 

a educação sexual na velhice. Esses tabus, se referem tanto entre os parceiros que não se 

protegem por “confiarem” um no outro, principalmente nos relacionamentos de longa data, 

quanto a inexistência de campanhas educativas e também pelos os preconceitos que rodeiam a 

sexualidade nessa fase da vida (Vinhal, 2018). 

Sobre a crença de uma sexualidade voltada para a reprodução ancorada até hoje pelos tabus 

que rodeiam esse tema, podemos observar que os preconceitos são mais bárbaros e exacerbados 

quando relacionados a sexualidade feminina. Isso pode ser visto por meio do ideal da 

maternidade e do cuidado na formação identitária da mulher, que reduzidas há essas únicas 

possibilidades parece retirar dela a imagem de um ser desejante eroticamente, e que na velhice 

a coloca num lugar quase sempre de imaculada. Swain (2003) destaca que “esse imaginário 

ainda está, fortemente, por ser desconstruído, sendo revigorado pela indústria farmacêutica e 

cosmética, que aufere imensos benefícios para o trato de seus sinais e sintomas com a venda de 

produtos antimenopausa, antivelhice, antirrugas, anticelulite – produtos viva-a-juventude!” 

(citado em Fernandes & Garcia, 2010, p. 884).  

Essa possível desvinculação progressiva da sexualidade feminina da reprodução, tem se 

constituído como um avanço na compreensão mais ampla da sexualidade da mulher na velhice. 

Como consequência, vemos o início de uma mudança na representação social de uma atividade 

sexual voltada apenas para procriação - uma implicação direta da pílula anticoncepcional na 

qual demarca o controle da reprodução pela mulher. Essa compreensão se mostra distinta da 

posta pelo entendimento estritamente biológico do corpo humano e da sexualidade como uma 
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função fisiológica. Uma sexualidade que, para a Psicanalise, é energia de vida – é a busca de 

prazer que permeia o próprio ato de viver. Essa é uma das precursoras constatações de Freud 

(1905/1996j), na qual o prazer gerencia todas as atividades da vida, trazendo a sexualidade 

como um fundamento de sua teoria.  

Assim, compreender a velhice e a sexualidade feminina, a partir dessa concepção teórica, 

pode possibilitar uma ressignificação da própria velhice como objeto científico. Assim, insere 

a velhice e o processo de envelhecer em uma compreensão não naturalista, fatídica e 

reducionista do sujeito. Percebemos, dessa forma, uma possibilidade de quebra de paradigmas 

na própria apreensão de sujeito, de sexualidade e de mulher. Da mesma forma, isto pode apontar 

a um caminho de reinvenção da velhice e a possibilidade das idosas de encontrar novas formas 

ou reelaborar antigas formas de obter prazer, de novas identificações e de um reencontro com 

seu corpo e sua sexualidade. 

A emergência desse tema de pesquisa – velhice e sexualidade da mulher – se deu pelas 

particularidades e diversas possibilidades de papeis sociais conferidos a ela em nossa cultura. 

Percebemos uma subjetividade demasiadamente construída no e pelo corpo. Pensando que o 

corpo é um capital, especialmente para as mulheres, enquanto ele atrair os olhares do outro ele 

é valorizado. Por isso o discurso que o corpo envelhecido não tem um mercado erótico, acaba 

por afasta-las de uma conquista sexual, principalmente para as heterossexuais, como demostra 

os estudos de Alves (2010; 2014). 

Além disso, pesquisas e dados demográficos demostram como a velhice tem sido um 

processo marcadamente feminino, visto que, à medida que a idade aumenta, as mulheres são 

mais numerosas na população geral (Fernandes & Garcia, 2010). O fato é que a população idosa 

já é predominantemente feminina – a diferença entre os grupos chega a 3,6 milhões de mulheres 

(IBGE, 2018). Vemos que,  

A informação do grande crescimento da população de 60 anos ou mais e da predominância 

de mulheres neste grupo etário é conhecida por todos, no Brasil e em outros países. Porém, 

esse fenômeno é visto apenas na perspectiva estatística/demográfica, não se reconhecendo 

que o envelhecimento tornou-se, realmente, uma questão global e particularmente 

“feminina”, demandando pesquisas sobre as características e consequências desse 

desequilíbrio, em sua complexidade social (Figueredo & cols, 2007, p. 423). 

 

A velhice se tornou um demarcador social especialmente discriminatório para as mulheres. 

Uma marcação de suas rugas, de seus cabelos brancos, do corpo flácido, de sua 

improdutividade, do seu não lugar como ser desejante na sociedade. Menezes (2012) destaca 

que 

As mulheres são mais oneradas física, psicológica e socialmente porque cabe a elas o jugo 
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de cuidar do cônjuge, dos pais, de outros parentes velhos e até de filhos e netos, funções 

estas consideradas de menor poder social. No entanto, nenhuma sociedade sobreviveria 

sem essas funções e, contraditoriamente, não são reconhecidas como trabalho (p. 41). 

 

Beauvoir (1990) ressalta que “biologicamente, os homens levam as maiores desvantagens; 

socialmente, a condição de objeto erótico desfavorece as mulheres” (p. 394). Motta (2002) e 

Negreiros (2004) salientam que a velhice afeta de modos diferentes homens e mulheres. Como 

sujeitos que viveram processos socializadores muito diversos desde o nascimento, e por mais 

que tenham, no processo de envelhecimento, experiências que sejam ou aparentem ser comuns 

à condição etária, a condição de gênero enseja experiências, papéis e representações distintas. 

Para a mulher, a velhice ainda lhe é mais cara, e sua sexualidade ainda é recusada 

exacerbadamente, tendo em vista que a atividade sexual no homem idoso é socialmente mais 

aceitável (Andrade & Franch, 2012).  

Isso nos leva a perceber como a experiência da sexualidade feminina na velhice continua 

sendo um tabu, mas não apenas nela. Vasconcellos e cols. (2004, p. 415) afirmam que: 

A vivência subjetiva é marcada pela inevitabilidade das modificações corporais e das 

competências físicas, pelas modificações em nível dos recursos cognitivos e adaptativos, 

pelas alterações de papéis e da posição nas hierarquias sociais, assim como pelo impacto 

negativo de atitudes e estereótipos relativos ao envelhecimento. A crença na progressiva e 

generalizada incompetência assim como na impotência sexual dos idosos faz parte 

intrínseca destes estereótipos. 

 

Portanto, se fazem, cada vez mais, indispensável elaborar novas e de diversos aspectos o 

que é ser velho, e o que é ser mulher – necessárias ressignificações identitárias e as construções 

de novos sentidos. Mesmo que a velhice engendre constantes perdas nos âmbitos sociais e 

psicológicos, lutos e uma demarcação de finitude da vida, é de fundamental importância 

transformar as perspectivas e os sentidos dados ao papeis femininos, para que mulher idosa 

vivencie sua sexualidade e consequentemente sua velhice de forma mais saudável. De forma a 

construir um tempo e uma trajetória mais rica de significados e experiências.  

Essa pesquisa, portanto, teve como pergunta norteadora quais são os modos de subjetivação 

da sexualidade da mulher na velhice. Nossa investigação almejou dar voz a esse sujeito – 

mulher idosa – e construir com ela possibilidades de novos sentidos, tanto para o ser “velha” 

quanto para sua sexualidade e seu corpo nessa etapa da vida. Considerando as peculiaridades 

da mulher e da velhice, tivemos como objetivo geral investigar como o sujeito mulher vivencia 

as mudanças decorrentes do processo de envelhecimento em seu corpo e sua sexualidade, 

considerando a sexualidade parte imprescindível na constituição subjetiva de homens e 

mulheres na contemporaneidade. Nossos objetivos específicos foram: 1) analisar os efeitos da 
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velhice nas idealizações e nas experiências diante da sexualidade; 2) compreender como os 

papeis sociais femininos marcam a experiência da sexualidade e da velhice, 3) compreender os 

impactos dos padrões estéticos hegemônicos sobre a vivência do corpo da mulher. 

Desse modo, para alcançar nossos objetivos, o trabalho foi dividido em quatro capítulos 

que visaram alcançar minimamente a amplitude e a complexidade do tema. Portanto, no 

capitulo I “O eterno mito das belas recatadas e do lar”, fazemos um percurso histórico da 

mulher e dos fatores políticos envolvidos na compreensão do feminino. Como a história da 

mulher, mais especificamente a partir do nascimento do capitalismo e da modernidade para os 

dias atuais, foi sendo escrita atrelada ao casamento, a maternidade e a família do ideal burguês. 

Foi necessário construir uma imagem de mulher: a bela, recatada e do lar que tinha como 

objetivo reafirmar o projeto de sociedade que se materializava a partir de então.  Em voga ainda 

nos dias atuais, com uma nova repaginação, a sociedade capitalista legitimada pelo patriarcado, 

continua colocando a mulher nesse lugar acessório, ao mesmo tempo, que primordial para 

existência da família, da reprodução e da harmonia do lar. Ideais patriarcais utilizados para o 

controle do corpo e da sexualidade da mulher. 

No capítulo II “O discurso freudiano do feminino: as contradições e ambiguidades”, 

discutimos a compreensão do discurso freudiano sobre a mulher e o feminino. E como o 

conceito de feminilidade foi se alterando na história da Psicanálise na medida que foi se 

desenvolvendo o conhecimento analítico. Resgatamos no percurso de Freud, as contradições, 

ambiguidades e avanços no que tange ao conhecimento da época, posto que a ciência nesse 

momento da história era basicamente um espaço de homens.  Ressaltamos os processos 

subjetivos que Freud postula como necessários para formação de homens e mulheres, como o 

trama do édipo e complexo de castração. Além disso empreendemos como muitos dos 

postulados de Freud foram importantes na desconstrução dos determinantes do sexo na 

formação da identidade, como também na centralidade da sexualidade na formação subjetiva. 

Esta não apenas como uma função fisiológica, mas como um espaço psíquico, onde o corpo é 

a ponte entre a psiquismo e o mundo externo.  Compreendendo a sexualidade além da atividade 

sexual, mas como sentindo de existência e prazer pelo sujeito no mundo. 

A velhice e suas particularidades são investigados no capitulo III “As mulheres e a velhice: 

os discursos edificados em torno de seu corpo”, na qual propomos uma discussão do conceito 

nas suas múltiplas faces e determinações, tanto socialmente quanto na psicanálise. Como 

também enfatizamos as particularidades da velhice da mulher, considerando as singularidades 

históricas e as diferenças nos processos socializadores de mulheres e homens. Debatemos como 

a velhice vem sendo compreendida atualmente e, como ser entendida como problema social 
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acaba por marginalizar ainda mais esses sujeitos. Ressaltamos que além do processo psíquico 

em que acontece a velhice, as desigualdades sociais e de classes marcam incisivamente a 

experiencia dessa fase. Assim se torna essencial e necessária a ressignificação dessa fase da 

vida em nossa sociedade, tido que a ditadura da juventude se tornou um ideal de vida, excluindo 

e oprimindo todos aqueles que não fazem parte desse grupo. Ademais, ressaltamos como uma 

sexualidade permitida apenas aos jovens e aos corpos belos, se torna uma atividade proibida e 

puritana aos velhos.  

No capítulo IV “Ressignificação e construção de si em Narrativas de vida: o percurso 

metodológico de pesquisa e contemplação das análises”, refazemos o trajeto metodológico de 

pesquisa, da produção de dados e análises. Empreendemos da pesquisa qualitativa, e utilizamos 

como metodologia a Narrativa de Vida, que é uma ferramenta de produção de dados situadas 

dentro das modalidades das pesquisas autobiográficas. As narrativas de vida apesar de 

utilizarem a história narrativa de cada sujeito como fonte dados, busca investigar um mundo 

social, no nosso caso, a sexualidade na velhice foi o fator investigado e destacado nas análises. 

Os dados foram produzidos por meio de uma entrevista narrativa. Foram realizadas cinco 

entrevistas com idosas com idades entre 69 e 80 anos. Os dados foram analisados por meio de 

uma análise compreensiva dos contextos e do conteúdo do discurso afim de ilustrar o problema 

investigado. As análises demostraram como a vida das mulheres nascidas em outra época e seus 

processos socializadores se pautavam quase que exclusivamente do casamento e da 

maternidade. Colocando-as dentro do modelo preconizado do século XX, o da mãe-esposa-

sem-profissão. Com as entrevistas podemos constatar, como para essas idosas a velhice se 

tornou um momento privilegiado de realização de pequenos projetos e de liberdade, tido que 

viveram boa parte de suas vidas limitadas por esse modelo de ser mulher preconizado 

socialmente.  

Longe de encerrar os debates sobre a sexualidade da mulher na velhice e as complexidades 

em torno dessas três categorias conceituais, alguns apontamentos foram feitos nas 

“Considerações finais”. Apresentamos nesse momento alguns apontamentos e considerações 

conclusivas sobre a pesquisa e as análises das entrevistas que nos sugerem algum entendimento 

de como a sexualidade da mulher é vivenciada na velhice, rodeada de preconceitos, tabus, 

puritanismos e receios, ressaltando todos as particularidades históricas, sociais, políticas, 

econômicas e subjetivas. 
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Capítulo 1 

O eterno mito de “belas, recatadas e do lar”: as insígnias da feminilidade

Escrever sobre as mulheres e suas histórias na História, não é algo tão simples como 

julgamos, por diversos motivos: desde a carência de materiais e obras na história oficial, até o 

fato de que pouco se interessava saber sobre elas, já que os registros históricos que tínhamos 

até pouco tempo atrás eram registros feitos por homens. Isso demostra como as mulheres foram 

silenciadas por séculos. A história das mulheres não existia até um pouco mais de um século: a 

história de sua autoria. Como enfatiza Del Priore (2017), há muito se escreve sobre as 

dificuldades de se construir a história das mulheres, justificada pela sua “ausência” do cenário 

histórico e mascaradas pela fala dos homens da ausência da participação delas nessa construção.   

Fora do mundo letrado, fora das artes, das ciências, da filosofia, fora do “mundo dos 

homens”, a mulher existia apenas na medida em que os homens declaravam sua existência na 

história, contada e escrita por eles. Perrot (2006/2017) afirma que “em muitas sociedades, a 

invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem parte da ordem das coisas. É garantia de uma 

cidade tranquila” (p.17).  

Ainda no século XVIII, mesmo com os avanços da Era das luzes, as novas possibilidades 

que a Revolução francesa abria e o avanço nas ciências, a cultura masculina questionava se as 

mulheres eram seres humanos como os homens ou se estavam mais próximas da irracionalidade 

animal. Apenas no final do século XIX, por necessidades mercadológicas e intensas 

reivindicações, tiveram seu direito de educação assegurado. Perrot ressalta que apenas “no 

século XX, descobriu-se que as mulheres têm história e, algum tempo depois, que podem 

conscientemente tentar toma-las nas mãos, com seus movimentos e reivindicações. Também 

ficou claro, finalmente que as histórias das mulheres podiam ser escritas” (2017, p. 11).  

Como consequência de imensuráveis lutas e esforços ao longo de séculos, a partir de 

meados do século XX, o campo acadêmico vem sendo ocupado por mulheres. Cada vez mais, 

um maior número de mulheres se fizeram ser ouvidas, além de participarem ativamente pela 

produção de conhecimento nas ciências e sobre elas mesmas. No campo cultural está 

consolidada a participação das mulheres ativamente, tanto quanto na economia e na política, 

porém ainda longe de equidade em relação aos homens.   

Vemos paulatinamente crescer a quantidade de mulheres que ocupam seu lugar de fala e 

fazem questão de dizer – de si mesmas e de suas opiniões e percepções. Essa é uma conquista 

recente, já que historicamente as mulheres viveram séculos mergulhadas em silêncios impostos 

e sufocadas por imagens distorcidas de seu corpo e de seu lugar social. Essa imagem era 
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justificada pela suposta natureza feminina, o que levou a mulher a ter, por muito tempo, sua 

importância na história e na vida social desprezada, relegada apenas ao lar. Cabe aqui ressaltar 

que há diferenças importantes entre as mulheres, os direitos conquistados que alcançavam 

apenas uma parcela delas – as brancas e da burguesia. Por isso ao nos referirmos às mulheres, 

temos que também considerar as diferenças de classe e as étnicos-raciais.  

Atualmente, percebemos que os discursos acerca da mulher se contrapõem e se multiplicam 

em uma diversidade enorme. Discursos sociais que envolvem uma heterogeneidade de 

demandas – ser bem-sucedida profissionalmente, independente, magra, bonita, vaidosa, mãe, 

esposa exemplar, de bem com a vida, bem-humorada e resistente a tudo. Ou seja, ainda 

percebemos um discurso de que a mulher ‘precisa’ ser o ideal construído pelo discurso 

masculino que, em nossa sociedade, é marcado pelo dispositivo da eficácia 1(Zanello, 2018), 

acrescidas às exigências tidas como naturalmente pertencentes à sua existência de mulher: 

procriar, corresponder à idealização dos homens com relação à sua aparência, e ser o ideal de 

esposa que a sociedade almeja e admira.  

A partir disso, objetivamos compreender o lugar/ a vivência das mulheres a partir delas 

mesmas, com seus diferentes discursos e vozes. Para tanto, nossa pesquisa foi construída por 

diversos discursos e vozes de diferentes mulheres, inclusive as que se encontram dentro de 

outros grupos minoritários. Ou seja, buscamos escutar e identificar os discursos contra-

hegemônicos de mulheres silenciadas, mas que conseguiram romper de algum modo com os 

dispositivos culturais impostos. Compreendemos, assim, os discursos contra-hegemônicos 

como sendo aqueles que rompem com as ideias naturalizadas e que perpetuam as relações de 

poder de grupos historicamente dominantes (Lima, Lima, & Coroa, 2016). 

 

1.1. A Mulher na Modernidade: “a infantilizada”  

Os questionamentos sobre o que é ser mulher e as consequências de sê-la marca nossa 

história desde seus primórdios. Notoriamente mitos como o de Eva “pecadora”, que desvirtuou 

Adão e fez com que fossem expulsos do paraíso, constituíram, juntamente com outros 

determinismos ligados ao sexo, as concepções do que é ser mulher. Esses mitos fazem parte do 

discurso hegemônico que constitui as concepções acerca da mulher. Esse discurso ainda está 

                                                           
1 Esse conceito é desenvolvido por Zanello (2018), a partir dos conceitos de dispositivo de Foucault (1996) e 

Deleuze (1990). Segundo ela, partindo desses autores, dispositivo é compreendido como um conjunto 

decididamente heterógeno que engloba discursos, instituições, organizações, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas. O dispositivo seria 

a rede que tece esses elementos e que determinam os processos de subjetivação. No caso do dispositivo da eficácia, 

Zanello (2018) discorre que essa injunção identitária marca o processo de subjetivação dos homens marcado pela 

virilidade, um “comedor” e um provedor eficaz.  
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presente em diversos lugares da sociedade. Destacamos que a mulher da modernidade ao ser 

definida de infantilizada, não se relaciona com o termo infância, mas com o de ingênua, imatura, 

sem condições físicas para ter autonomia.  

Usemos como exemplo a declaração do apóstolo Paulo, presente no texto bíblico ‘Primeira 

epístola de Paulo a Timóteo’:  

Que a mulher conserve o silêncio. Pois, porque foi formado Adão, depois Eva. E, não foi 

Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida caiu em transgressão. Contudo, a 

mulher será restaurada dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor e na 

santidade, com bom senso (capítulo 2, versículo 12-14-15). 
 

Nesse pequeno trecho, podemos observar como esses mitos se fazem presente nas 

concepções da mulher ainda nos dias atuais. Estão presentes em várias compreensões do 

discurso hegemônico: a mulher que fala muito; a mulher que necessita ficar calada porque não 

teria nada de importante a dizer; a mulher sedutora e culpada pelos pecados do homem; a vítima 

culpada por seu estupro, culpada pela gravidez indesejada, ou a mulher que se redimiria quando 

se tornasse mãe. Concepções e funções dadas a mulher como a ordem “natural” das coisas.  

Dentre essas concepções acerca da mulher historicamente construídas, podemos destacar 

como estas são essencialistas. Quer seja a esposa submissa imersa nas vontades de seu marido, 

ou a esposa devota e o extinto materno, pertencem ao paradigma do determinismo biológico. 

Essas formas de compreender a mulher assinalaram o lugar e o papel sociocultural dela ao longo 

da história da humanidade ocidental. Por séculos à mulher foi relegada a um destino 

inferiorizado e submisso, deixada às sombras da história.  

Na Antiguidade, Perrot destaca que Aristóteles afirmou de modo bastante severo a 

dualidade dos sexos e, mais precisamente, a superioridade masculina. Enfatiza como as 

mulheres se movem nas fronteiras da civilidade e da selvageria, do humano e do animal. São 

uma ameaça potencial para a vida harmoniosa da coletividade. Perrot descreve essa concepção: 

“Ela passiva e ele, ativo. O homem é criador, por seu sopro, o pneuma, e por sua semente. Na 

reprodução, a mulher não passa de um vaso do qual se pode esperar apenas que seja um bom 

receptáculo” (2006/2017, p.23). O pensamento de Aristóteles moldou por séculos o pensamento 

ocidental acerca da diferença entre os sexos, sendo retomando como nuances pela medicina 

grega de Galiano, e, na Idade Média, pelo teólogo Tomás de Aquino.  

Até o final do século XVII, existiam raros questionamentos a respeito da situação da 

mulher. O que vemos é uma intensa confirmação da soberania masculina no meio social, 

político, religioso e filosófico que validava o papel secundário e inexpressivo ao qual a mulher 

era limitada. A soberania masculina era reafirmada pela soberania divina, através do discurso 
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religioso, visto que o homem era a imagem de Deus e a mulher era um ser inferior e pecador 

que deveria obedecer e dedicar sua vida aos desejos do homem. Nessa perspectiva, se submeter 

ao desejo masculino corresponderia a se submeter à vontade de Deus (Badinter, 1980). 

A partir do século XVIII, alguns questionamentos frente à dicotomia natureza versus 

cultura começaram a surgir no âmbito da ciência e dos debates a respeito do feminino. 

Entretanto, o lugar da mulher permanecia ligado às funções biológicas de seu corpo. Rousseau, 

em seu livro “Do sistema físico e moral da mulher” de 1775, tornou-se uma referência quando 

o assunto era a natureza das mulheres. Kehl ressalta que esse autor concebia “a mulher como 

oposto complementar do homem, tendo seu comportamento emocional e moral determinada 

pela presença deste órgão misterioso, o útero, a partir da qual se definia também o lugar social 

da mulher: o lar, a maternidade” (2016, p.46). 

 Ao olharmos retrospectivamente para a história das mulheres em nossa cultura, 

percebemos que a figura feminina tomou diversas formas – como ídolo e deusa, serva, fonte de 

vida, forças das trevas, mentira, verdade, a cura, a bruxa, a própria doença. Tomada diversas 

vezes como um outro estranho e complementar ao homem, a mulher é tida a partir de uma 

medida do que o homem não é, ou seja, a mulher é compreendida sempre pelo viés do negativo, 

como aponta a visão de Beauvoir em Segundo Sexo (1970). Ou seja, o homem é a completude, 

o corpo e o psiquismo completos. O que ele não é, ou seja, o seu negativo, seria o que é ser 

mulher – o corpo que falha e falta partes, e o psiquismo que não é racional (Vasconcelos, 2015). 

Essa concepção, mais visivelmente notória no paradigma do sexo único, não deixou de existir 

na contemporaneidade, mas se complexificou. 

Outro aspecto dessa percepção distorcida da mulher, e destacado por Beauvoir (1970), é a 

de uma suposta animalidade das mulheres, compreendida como uma irracionalidade e 

impulsividade. Essa animalidade, que outrora causava temor nos homens, nos séculos XVIII, 

XIX e XX passou a ser submetida a uma domesticação no regime patriarcal. A existência da 

mulher se deu, assim, em face dos poderosos argumentos de que o lugar da mulher é 

determinado por sua natureza biológica e instintual, seja na visão matriarcal seja no legado 

patriarcal. E as mulheres que rompessem com esse lugar, por exemplos, eram perseguidas e 

mortas por representarem uma ameaça a sociedade com sua postura de desobediência (Federici, 

2004) 

O patriarcado foi incorporado pelo capitalismo para contribuir com suas estratégias de 

manobra principalmente na divisão sexual do trabalho. O patriarcado, assim, pode ser pensado 

como um sistema político, historicamente constituído, e estruturado a partir da exploração do 

trabalho das mulheres pelos homens (Biroli, 2018).  Como indaga Biroli (2018), esse sistema é 
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“caracterizado pela exclusão das mulheres e pelo controle direto de um homem sobre uma 

mulher, exercido da sua posição de marido ou de pai. A família estava no centro dessa dinâmica 

de opressão, por ela denominada “patriarcado privado” (p.31). Com avanço do capitalismo 

essas relações se modificaram, porém, “a responsabilização desigual de mulheres e homens por 

um trabalho que se define, assim, como produtivo e não remunerado seria a base do sistema 

patriarcal no capitalismo” (p.28).  

O nosso debate se centra em como a visão essencialista que demarcava o lugar que as 

mulheres precisariam ocupar produzia sua própria condição inferiorizada. Uma diferença 

biológica que demarcava seu lugar social. Como vemos, na Era cristã, a mulher era apenas um 

complemento do homem. Ele era considerado superior e a ela cabia as tarefas não dignas da 

força masculina. Na era capitalista a mulher se tornou um instrumento de expropriação de 

trabalho não remunerado, tornando o salário dos homens como instrumento de controle do 

trabalho das mulheres (Federici, 2004). As funções sociais femininas só eram concedidas, 

entretanto, na medida em que sua existência estivesse dedicada à procriação como mantedora 

da honra masculina, e à gerência dos serviços domésticos – quando parte da aristocracia e 

posteriormente burguesia. A execução desses serviços tornava-se obrigação, mas também 

destino social, quando a mulher era escrava ou serviçal.   

Como discute Federici (2004),  

Essas mudanças históricas – que chegaram ao auge no século XIX, com a criação da figura 

da dona de casa em tempo integral – redefiniram a posição das mulheres na sociedade e 

com relação aos homens. A divisão sexual do trabalho que emergiu daí não apenas sujeitou 

as mulheres ao trabalho reprodutivo, mas também aumentou sua dependência em relação 

aos homens, permitindo que o Estado e os empregadores usassem o salário masculino 

como instrumento para comandar o trabalho das mulheres. Dessa forma, a separação 

efetuada entre produção de mercadorias e reprodução da força de trabalho também tornou 

possível o desenvolvimento de um uso especificamente capitalista do salário e dos 

mercados como meios para a acumulação de trabalho não remunerado (p.133). 

 

Assim, percebemos que o conceito de natureza atravessava a existência das mulheres para 

mascarar as necessidades sociais de que a mulher se mantivesse nessa posição de mãe, dona de 

casa e esposa. Porém, na medida que a ordem capitalista se afastava da ordem feudal, e as ideias 

iluministas garantiam a supremacia da razão, novos debates foram surgindo. Com o 

Iluminismo, a perfeição divina que explicava a ordem do mundo foi sendo substituída pela 

natureza transcendental, e em seguida pela concepção de uma natureza material. Entretanto, a 

questão das determinações naturais ainda permanecia no caso das mulheres (Thébaud, 1991). 

A filosofia, a política, a ciência e pensamento durante a Renascença até início da 

Modernidade e, o avanço do capitalismo como principal determinante das relações, 
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justificavam precisamente esse lugar da mulher. Apesar dos avanços na concepção de homem 

e de mundo, o pensamento moderno continuou perpetuando a ideia de que era necessário que a 

mulher se mantivesse dedicada ao lar, de que sua independência e liberdade eram extremamente 

perigosos. Escapar a essa ideia era visto como uma ameaça à identidade masculina, à 

estabilidade social e aos princípios da família. 

Entretanto, percebemos que esse padrão de feminilidade nem sempre foi aceito sem 

questionamentos na história da humanidade. Vemos momentos cuja relação das mulheres e a 

feminilidade imposta se desestabilizou. Durante a Revolução Francesa, por exemplo, a 

participação das mulheres teve sua origem nos ideais de emancipação feminina, fomentada 

indiretamente pelos ideais iluministas, cuja valorização da autonomia do sujeito, liberto das 

correntes da religião, atingia também as mulheres. Apesar dos ideais iluministas e 

revolucionários serem os ideais burgueses e não alcançarem ou abarcarem a totalidade da 

sociedade, podemos refletir que pelo menos abalaram certas concepções sobre a mulher. Essas 

ideias se repercutiram não somente entre as mulheres da França, mas também na Inglaterra e 

na Alemanha (Kehl, 2016). 

Apesar desses esforços de libertação das mulheres, pensadores como Kant e Hegel 

argumentavam como era necessário às mulheres se voltarem para seu papel de reprodutora e 

papel afetivo, de cuidado e amor, em torno da preservação da família (Kehl, 2016). Como 

ressaltamos, Rousseau dominou os fundamentos da feminidade na Europa no século XIX. 

Grande parte dos filósofos iluministas pregavam que a mulher, em seu puro estado de natureza, 

tinha que ser reduzida à força de seu sexo, e deveriam ser domesticadas para que seus “desejos 

ilimitados” não destruíssem a ordem social e da família (Kehl, 2016).  

Vasconcelos (2015, p. 25) ressalta que 

A domesticação da mulher, a magia presente nas figuras da mulher primitiva foi 

transformada em espiritualidade, dentro da lógica cristã, e a mulher passou a ter que se 

renegar, enquanto carne, e tornar-se criatura de deus. A mulher virgem e santa se torna o 

estereotipo almejada na sociedade patriarcal. Além da religião, o modelo econômico 

influenciou fortemente o destino social da mulher ao casamento. Como por exemplo, pode-

se notar que, com o advento da propriedade privada, a preservação da castidade das 

mulheres até o casamento adquiriu um nível de importância superior, já que a perpetuação 

dos bens, perpassando por linhagens sanguíneas, era uma maneira do homem se perpetuar 

enquanto tal. 

 

Esse ‘adestramento’ da mulher era defendido nos campos das ciências e da filosofia, da 

religião e da cultura, como também na gênese da Psicanálise, e estava presente nas 

preocupações masculinas desde o século XV tanto na Europa, como também em suas colônias. 

Araújo (1997/2017) relata que, no Brasil Colônia, “a preocupação com a domesticação das 
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mulheres brancas era proeminente, por isso eram educadas para o casamento ou para os 

conventos: orar, ler e escrever. Essas atividades implicavam um mínimo de educação formal, 

que acontecia em casa ou em recolhimentos de estilo conventual, em ambiente de clausura. A 

escolarização era distinguida entre os sexos e  

O programa de estudos dedicados às meninas era bem diferente do dirigido aos meninos, 

e mesmo nas matérias comuns, ministradas separadamente, o aprendizado delas se 

limitava-se ao mínimo de forma ligeira, leve. Só as que mais tarde seriam destinadas ao 

convento aprendiam latim e música; as demais restringiam-se ao que interessava ao 

funcionamento do futuro lar: ler, escrever, contar, coser e bordar; além disso, no máximo, 

que ‘a mestra lhes refira alguns passos da história instrutiva e de edificação, e as faça 

entoar algumas cantigas inocentes, para as ter sempre alegres e divertidas’. No conjunto, 

o projeto educacional destacava a realização das mulheres pelo casamento, tornando-as 

afinal hábeis na ‘arte de prender a seus maridos e filhos como por encanto, sem que eles 

percebam a mão que os dirige nem a cadeia que os prende’. Em outras palavras, devia-se 

aguçar seu instinto feminino na velha prática da sedução, do encanto (Araújo, 2017, p.50-

51). 

 

A escolarização das mulheres, mesmo que só tenha se universalizado no século XX, foi 

um avanço emblemático para a emancipação das mulheres, ainda que restringido à burguesia e 

às mulheres brancas. Esse ponto é o que queremos ressaltar aqui, a discussão sobre a história 

das mulheres não deve ser feita de forma universalizante, generalista e unilateral, pois é 

impossível falar sobre mulheres sem demarcar de que classe e etnia estamos falando, pois esses 

são outros demarcadores da história.  

Inicialmente diferenciada da educação dos meninos e focada na gerência do lar e educação 

dos filhos, o acesso a uma educação formal foi uma conquista expressiva para um início de 

emancipação para uma parcela da população feminina – especialmente da burguesia. Essa 

educação ainda incipiente não foi usada pelas mulheres apenas para fins domésticos. A leitura 

e popularização da literatura e dos textos impressos se tornaram vias de inserção cultural e 

resistência dessas mulheres. Seja na leitura dos romances que faziam as moças fantasiarem e 

idealizarem um amor romântico seja na promessa idealizada de ter um marido escolhido por 

elas mesmas. A leitura das enciclopédias, apesar de reduzida apresentava uma possibilidade de 

conhecimento, que de certa forma se constituía um canal de participação nos saberes que 

fundava o espirito da época (Thébaud, 1991).  

Sobre a importância da literatura na experiência e na formação subjetiva da mulher do 

século XIX, Kehl (2016) sublinha que  

A mesma literatura que apontava o amor como a maior realização da vida feminina dava 

conta da pobreza e da frustação que advinham de apostar todas as fichas da vida no 

casamento e revelava o desejo ainda disforme de muitas mulheres de se tornar sujeitos da 

própria vida, ‘autoras’ de suas aventuras pessoais, em consonância com os ideais de 
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autonomia e liberdade individual que a modernidade havia tempo oferecia aos homens” 

(p. 83).  

 

No século XIX, a universalização dos princípios burgueses como as concepções de privado 

materializadas na família nuclear moderna a fez o espaço da intimidade, privacidade e 

relaxamento. Consequentemente, isso contribuiu na criação de um padrão de feminilidade que 

perdura ainda na atualidade. Segundo Kehl (2016), o lar burguês e a família nuclear tiveram 

como principal função promover o casamento, não entre a mulher e o homem, mas entre a 

mulher e o lar. Assim, “a segunda função da feminilidade, nos moldes modernos, foi a 

adequação entre mulher e o homem a partir da produção de uma posição feminina que 

sustentasse a virilidade do homem burguês” (p. 38). Como também, o lugar de masculinidade 

e de provedor do trabalhador assalariado. 

Assim, com o decorrer da Modernidade, percebemos que o desenvolvimento das ciências 

e das novas tecnologias, e a ênfase dada à família, direcionada ao cotidiano, ao privado e ao 

individual, contribuíram para que mulher se tornasse importante peça no motor indispensável 

para as novas necessidades do capitalismo crescente. O maior interesse do capitalismo e do 

patriarcado é controlar o poder reprodutivo das mulheres e sua sexualidade (Federici, 2004). 

Apreendemos, assim, que a relação entre os sexos se estabeleceu como efeito e motor da 

dinâmica social.  

No Brasil, as mudanças ocorridas, como a urbanização das cidades e um maior higienismo 

nos costumes, decorrente de um melhor desenvolvimento econômico-, se tornou necessário um 

tipo de mulher que supria as novas necessidades mercadológicas do pais. De acordo com 

D’Incao (2017), a mentalidade burguesa e sua intrínseca relação com as concepções de 

feminilidade, fez com que, durante o século XIX, a sociedade brasileira sofresse diversas 

transformações: 

A consolidação do capitalismo; o incremento de uma vida urbana que oferecia novas 

alternativas de convivência social; a ascensão da burguesia e o surgimento de uma nova 

mentalidade – a burguesa – reorganizadora das vivências familiares e domésticas, do tempo 

das atividades femininas; e, por que não, a sensibilidade e a forma de pensar o amor. 

Presenciamos ainda nesse período o nascimento de uma nova mulher nas relações da 

chamada família burguesa, agora marcada pela valorização da intimidade e da maternidade. 

Um sólido ambiente familiar, o lar acolhedor, filhos educados e esposa dedicada ao marido, 

às crianças e desobrigada de qualquer trabalho produtivo representavam o ideal de retidão 

e probidade, um tesouro social imprescindível (p. 223). 

 

Desse modo, a figura da mulher foi se adequando de acordo com as necessidades políticas 

e econômicas. Precisava ser domesticada para garantir a moral e os bons costumes. Infantilizada 
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para assegurar a identidade do homem como provedor e protetor da família como parte dos 

ideais burgueses. Paralelamente, a centralidade da família como lugar privado de sossego e de 

restauração das energias foi necessária para criar uma relação que mantinha o trabalho como 

ideal de valor moral e identitário do homem. Kehl ressalta que  

O que é específico no caso das mulheres, tanto em sua posição subjetiva quanto em sua 

condição social, é a dificuldade que enfrentaram e enfrentam para deixar de ser objetos de 

uma produção de saberes de grande consistência imaginária, a partir da qual se estabeleceu 

a verdade sobre sua “natureza”. Não foi possível às mulheres do século XIX tomar 

consciência de que aquela era a verdade do desejo de alguns homens, sujeitos dos discursos 

médico e filosófico que participaram das formações ideológicas modernas. A essa 

produção de pensamentos se contrapôs uma grande produção literária voltada ao público 

feminino, expressão imaginária dos anseios reprimidos de grande parte das mulheres que 

sonhavam viver, a seu modo, a grande “aventura burguesa”, para além do papel honroso 

que lhes era concedido, de mães virtuosas e rainhas do lar (2016, p. 14).  
 

A mulher tem sido, além de produtora de discursos, sujeito de práticas e relações concretas 

de onde emergem esses discursos. Os ideais de feminilidade eram justificados por sua 

fragilidade biológica e emocionais naturalizadas, por sua inferioridade como sujeito, por sua 

fraqueza moral e por pouco controle dos impulsos. Esses foram fortes argumentos contra a 

exposição das mulheres ao tumulto das ruas e à vida noturna, contra a profissionalização, contra 

a educação formal e erudita ou ‘abuso’ nos estudos. Enfim, contra quase todos esforços físicos 

e mentais, contra os “excessos” sexuais, contra a escolha do marido, contra seu próprio corpo. 

Como enfatiza Kehl (2016), a mulher do século XIX é, ou precisava ser, a eterna doente. 

 

1.2. A Feminilidade como Ideal Burguês: a Afirmação da Família Nuclear como Tesouro 

Social 

A história das mulheres não poderia ser concebida sem uma história das representações 

discursivas que nos contam a evolução do imaginário masculino e da norma social. Com o 

advento da burguesia e tudo o que envolveu as mudanças com a nova organização social e 

econômica do Capitalismo, novas formas de vida, de sujeitos e de existências foram 

construídas. A burguesia e o capitalismo construíram um sujeito privado, individualizado e 

dedicado a seus interesses particulares. Com o enfraquecimento das instituições sociais 

estáveis, a responsabilidade de sua existência recaiu sobre ele mesmo, assim como a 

responsabilidade por ensinar os valores burgueses a seus filhos. Para tanto, a mulher precisou 

se tornar uma mãe integralmente dedicada e atenciosa com a educação dos filhos, uma esposa 

cuidadosa com o casamento, com a casa e com o marido. Beauvoir (1970) afirma que, sem 

condições materiais para se afirmar em sua singularidade, a existência feminina foi relegada à 
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condição de objeto social, cultural, e também particular. 

A vida burguesa reorganizou as vivências domésticas, criou um ambiente de intimidade e 

individualidade – a chamada ‘vida privada’ necessária para os novos valores implementados 

pela vida capitalista e urbana. Esse ideal de intimidade e individualidade, criou um lugar 

propicio a uma explosão de sentimentos: lágrimas de dor ou ciúmes, demonstrações de saudades 

e declarações amorosas, que se tornaram parte do cotidiano dos indivíduos e principalmente 

das mulheres. À medida que a ideia de intimidade foi ganhando força e a centralidade da família 

se ampliava, consequentemente, o ideal da mulher burguesa dedicada aos filhos, ao casamento 

e ao lar se generalizava. Que se reafirmava como ideal necessário para o projeto familiar de 

mobilidade e reconhecimento social. Gradualmente, a ideia de que ser mulher é ser quase que 

absolutamente mãe dedicada e atenciosa, ideal que só pode ser plenamente alcançado dentro da 

esfera da “família burguesa e higienizada” (D’Incao, 2017).   

A partir dessa ideia, Kehl (2016) ressalta que a dependência material infantilizava a mulher 

burguesa e de classe média e restringia seu campo de ação e circulação. Junto a isso, a mulher 

era também submetida aos dilemas da maternidade e os discursos morais – particularmente 

contra a atividade sexual não procriativa. Um terceiro aspecto destacado por Kehl era a falta de 

condições de cidadania que apartava as mulheres da esfera pública e as condenava a um 

isolamento no espaço doméstico. Esses, dentre outros fatores, fizeram com que a fantasia se 

tornasse a configuração privilegiada de realização de desejos das mulheres. Entretanto, essa era 

uma forma frustrante já que quase sempre se esbarrava nas duras quinas das regras que 

pautavam a vida social. 

É interessante observar que, no decorrer da história, vemos grandes avanços, mas também 

grandes retrocessos no que tange ao papel da mulher. Com afirma Birman (2016), é sempre um 

passo à frente e dois atrás. No início do século XX, mais precisamente nos anos da Primeira 

Guerra Mundial, a falta de mão de obra fez com que as mulheres começassem a ser inseridas 

no mercado de trabalho. A guerra obrigou as fábricas a recorrerem à mão de obra feminina, 

principalmente na indústria bélica, que passou a empregar de 300 mil trabalhadoras antes da 

Grande Guerra a 3 milhões até o seu fim. Frente a protestos masculinos, os Estados insistiam 

no caráter temporário da incorporação das mulheres no trabalho e as feministas se defendiam 

insistindo na eficácia de seu desempenho (Thébaud, 1991). 

 Vemos que, desde a guerra, antigas reivindicações feministas se tornaram acessíveis, como 

escolas comerciais e de engenharia, a criação de um curso que permitia acesso a Universidade 

em 1919, a equiparação do ensino secundário masculino e o feminino. “A par do receio celibato 

e dos reverses nas classes médias, a feminização do terciário permitiu as jovens da burguesia 
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exercerem uma profissão e obter relativo direito ao trabalho” (Thébaud, 1991, p. 82). Esse 

direito ao trabalho é consequente das contingências sociais desse momento histórico. As 

mulheres eram vistas como mão de obra barata e muitas delas dependiam integralmente de seus 

salários para o sustento dos filhos, pois os maridos estavam na guerra ou mortos. Porém, os 

avanços nos direitos duraram muito pouco, pois nos anos posteriores ao fim da guerra, os 

Estados – representando o masculino – retiraram as mulheres das fábricas alegando que o 

trabalho assalariado era uma ameaça para sociedade. A justificativa era que a saída para o 

trabalho estava ‘endurecendo’ as mulheres e levando ao crescimento do número de abortos e 

diminuição dos membros das famílias (Thébaud, 1991). 

Para Biroli (2018), “a demanda por força de trabalho em diferentes momentos nos séculos 

XIX e XX esteve em conflito com a estratégia do patriarcado privado de manter as mulheres 

em casa e privatizar seu trabalho” (p.32). A autora enfatiza que foi essa privatização que tornou 

a mão-de-obra feminina mais barata em comparação à masculina. A permanência da atribuição 

desigual das responsabilidades pela vida doméstica e, principalmente pela criação dos filhos 

tornaria ainda mais aguda a exploração da mão de obra feminina. Assim, argumentava-se que 

o trabalho da mulher ameaçava a existência da família, tido os conflitos entre as exigências 

domésticas e o cotidiano do trabalho fora de casa. Esse argumento também era reafirmado pelas 

ciências, como ressalta Cott (1991), 

A arena do trabalho remunerado era convencionalmente masculina; a capacidade de um 

homem sustentar financeiramente a sua mulher e os seus filhos era um importante 

componente da masculinidade tal como ela era convencionalmente entendida. Mesmo os 

sociólogos masculinos aparentemente mais solidários com as aspirações feministas 

advertiam que a mulher insensibilizada ou endurecida pela vida profissional acabaria por 

repelir os homens (p. 106). 
 

O sopro de liberdade dado às mulheres durante a Primeira Guerra perdurou apenas o tempo 

necessário para os fins da guerra. Objetivando não ameaçar o lugar masculino na sociedade 

europeia, que acaba por instaurar, durante muito tempo, como enfatiza Thébaud (1991), 

Uma firme linha divisória entre masculino e o feminino, e ressuscita os artigos mitos viris: 

os homens são feitos para combater e conquistar, as mulheres para darem à luz e cuidar 

dos filhos; esta complementariedade dos sexos parece necessária para reencontrar a paz e 

a segurança num mundo sentido como desgarrado (p. 85). 
 

Ao mesmo tempo, Beauvoir (1970) também argumenta como os patrões muitas vezes 

preferiam as mulheres aos homens. Elas trabalhavam “melhor e mais barato”. Além disso, os 

empregados e os patrões abusavam sexualmente das jovens operárias. Esta formula cínica 

esclarece o drama do trabalho feminino. Beauvoir (1970, p. 149) destaca que “‘para conseguir 

o que queriam [os homens] valiam-se dos meios revoltantes, a necessidade e fome’, diz o autor 
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desconhecido de La Vérite sur les evénements de Lyon”. Enquanto as mulheres trabalhadoras 

lutavam por condições melhores de trabalho e por trabalho no chão das fábricas; as mulheres 

da burguesia conquistavam o direito da universidade e do trabalho qualificado mesmo que 

restrito a um número pequeno de mulheres. É pelo trabalho que a mulher vai garantindo o 

respeito à sua dignidade e seu direito de pessoa, divididas pela classe e pela etnia. Tem sido 

uma conquista singularmente árdua e lenta, haja vista que até hoje as mulheres pobres e negras 

têm pouquíssimo acesso à educação e ao trabalho qualificado. E continuam sendo a camada 

mais pobre da sociedade (Biroli, 2018). 

Foi a duras penas que nos anos 1920, as mulheres obtiveram algumas conquistas de 

liberdade e autonomia, mesmo que em vários países ainda permanecessem reféns do direito 

marital, e de toda forma de controle sobre sua reprodução e sua sexualidade. Cott ressalta que 

“a linguagem do feminismo emancipado tornou-se familiar. Por volta dos anos [19]20, 

empenhados agentes da modernidade tinham de ter em conta os anseios e símbolos de liberdade 

e de individualidade das mulheres” (1991, p. 95). Esses anseios faziam parte do projeto de 

sociedade que o capitalismo implementava. Sujeitos individualizados, donos e responsáveis por 

sua própria vida, e capazes de horas sofridas de trabalho precarizado para serem recompensados 

pelo o consumo de bens. E as mulheres logo foram incluídas nessa parcela quando vistas como 

um propenso grupo consumidor. Thébaud (1991) destaca que 

Assim, as mulheres jovens da burguesia começaram a se inserir na universidade e em 

diversos campos do mercado de trabalho. Se a entrada espessa das mulheres na educação 

e no trabalho assalariado foi seguida por uma “desigualdade das oportunidades escolares 

e pela existência de empregos não mistos, teve, por outro lado, consequências 

significativas, algumas das quais já citadas: o desaparecimento legal da autocracia marital 

e a morte da dona de casa tradicional (p.10). 
 

Surge assim, um “novo” modelo de mulher, advindo do modelo norte-americano e 

universalizado, baseado nos ideais capitalistas de indivíduo: independente, dinâmica e enérgica. 

Emerge assim, a partir do enorme avanço tecnológico norte-americano e dos debates feministas 

dos anos anteriores, o modelo da mulher moderna. Esse modelo forjou a perspectiva da 

mudança dos papéis sexuais do século XX, cujo conformismo iguala à sua força de 

emancipação, afirma Cott (1991). Ou seja, ao mesmo tempo em que conquistaram -ou lhe foram 

dados por interesses diversos-, novos espaços e direitos, o conformismo surge como 

consequência da adaptação a lógica capitalista: das condições precárias de trabalho e as 

reduzidas possibilidades de outros destinos sociais. Até porque para o capitalismo sobreviver 

ele precisa do patriarcado e da pobreza (Federicci, 2004). Fica fácil de entender porque as 

pessoas mais miseráveis do mundo são mulheres, para ser mais exato 76% da população mais 
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pobre são mulheres (Erickson, 2018) Entretanto, essa resistência ao modelo ingênuo e sem 

perspicácia construída a partir dos “ideais feministas”, foram absorvidos pela mídia e pelo 

mercado de consumo e, transformados em bandeira para vender eletrodomésticos. Uma 

afirmação de liberdade supostamente por meio do poder consumo.   

Esse modelo de mulher advindo dos Estados Unidos se generalizou na Europa através dos 

meios de comunicação de massa. A mídia vendeu não apenas um modelo de ‘ser mulher’, mas 

um modo de consumo por meio do qual se reconheceria a mulher como sujeito desejante, uma 

distorção dos valores promulgados pelo feminismo. Um modo de ser e de ser vista como 

indivíduo, capaz de fazer suas próprias escolhas: da profissão, do casamento, da maternidade. 

Porem apesar da visibilidade e reconhecimento de sujeito desejante, as escolhas das mulheres 

deveriam ser feitas dentro da esfera da feminilidade, a profissão de mulher, o marido protetor e 

provedor, etc. Segundo Thébaud (1991, p. 11),  

A revalorização da sexualidade e a aceitação do desejo feminino são acompanhadas por 

uma pressão normativa em prol da conjugalidade e de modelos de aparências, inspirados 

por estrelas e manequins, moldados pelos concursos de beleza e obcecados pela esbelteza. 

Simultaneamente, entre as definições visuais da feminilidade moderna impõe-se a dona de 

casa profissional, rainha do lar e consumidora avisada. A publicidade vende-lhes objetos, 

mas também representações de si própria, muito próximas, apesar de atualizadas, de 

modelos antigos. 

 

Por isso, Beauvoir (1970) afirma que a Modernidade e o capitalismo produziram na vida 

das mulheres um progresso medíocre. Quando chegamos ao ponto no qual a linha divisória 

entre os sexos era diminuída, a crise econômica de 1929 fez com que novamente valores e 

concepções do feminino fossem revistos. Assim como ressalta Beauvoir (1980), “basta uma 

crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. 

Esses direitos não são permanentes, você terá que se manter vigilante por toda a sua vida” 

(p.19). Desse modo, com a diminuição da taxa de natalidade, os países proibiram abortos e 

qualquer forma de contracepção, até mesmo o coito interrompido que era o mais utilizado na 

época. Somado a isso, as mulheres começaram a ser demitidas e as ciências e a política 

recomeçaram a defender a volta da mulher ao lar para a segurança das famílias. Afinal, as 

atividades domésticas, de educação e cuidado com os filhos eram realizados gratuitamente pela 

mulher. Thébaud (1991) complementa: 

Mais do que nunca, a sexualidade feminina está limitada à alternativa de mãe ou prostituta, 

e a família é considerada como a célula fundamental. Enquanto o perigo sexual suscita nos 

Estados Unidos, uma extraordinária atenção, a dupla moral, tão denunciada pelas 

feministas- mais vezes, é certo, em nome ideal de pureza do que de uma libertação sexual 

– assume na Europa, tons patrióticos. Por um lado, a denúncia da imoralidade feminina, 

elevada ao nível de traição, e das práticas coercitivas; por outro, a organização de uma 
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prostituição considerada como o necessário, quando não o justo, repouso do guerreiro 

(p.60).  

 

Segundo esse autor, o século XX, século da Psicologia e da cultura da imagem (tv, revistas, 

publicidade etc.), confirma, em primeiro lugar, que a cultura ocidental desenvolveu poucas vias 

para representar as mulheres de uma maneira positiva. Ainda que a psicanálise freudiana tenha 

tornado a definição dos sexos e da identidade sexual mais complexa, a Filosofia e as ciências 

demarcaram por anos as especificidades da mulher. Estas ligadas ao cuidado do homem e da 

família. Assim, “adornado com os trunfos da modernidade, caucionado pela ciência e difundido 

pelas novas media como o cinema, as revistas e a publicidade, o modelo da ‘mãe-esposa-sem-

profissão’ triunfou, ao mesmo tempo que se popularizou” (Thébaud, 1991, p. 11). 

Por isso, embora que no início do século XX, o movimento sufragista – que abarcou 

mulheres trabalhadoras, burguesas e aristocratas – movimentou em massa as estruturas 

patriarcais, e a Primeira Guerra criou as necessidades da mão-de-obra feminina, fizeram com 

que as mulheres conquistassem um novo lugar social. E, apesar da exploração e abusos que 

sofriam, passaram a defender essa conquista. Porém, o que percebemos é que essas conquistas 

se tornaram uma ameaça afrontosa à hegemonia masculina e ao sistema capitalista, fazendo 

com que novas estratégias fossem criadas para o controle das mulheres, de seus corpos e de sua 

sexualidade. Consequentemente, o peso da tradição e as enormes contradições da modernidade, 

reafirmados pelo discurso masculino, recolocaram as mulheres em seu lugar de submissão e 

infantilização. É o que observamos ainda nos dias de hoje. Ao mesmo tempo em que avançamos 

muito e as conquistas femininas tenham gerado avanços antes inimagináveis, a mulher ainda se 

encontra de certa forma presa, não intensamente como antes, aos seus papéis tradicionais que 

lhe confere todo um lugar simbólico, vagando entre o ideal materno e amoroso (Zanello, 2018) 

versus a prostituta e histérica (Kehl, 2016).  

Percebemos que o peso da tradição do patriarcado e da soberania masculina sobrepujaram 

as conquistas e o reconhecimento feminino. Como afirma Arendt (2011), o fim de uma tradição 

não significou necessariamente que os conceitos tradicionais tenham perdido seu poder sobre a 

mente dos homens. Pelo contrário,  

Às vezes parece que esse poder das noções e das categorias cediças e puídas torna-se mais 

tirânico à medida que a tradição perde sua força viva e se distancia a memória de seu 

início; ela pode mesmo revelar toda a sua força coercitiva somente depois de vindo seu 

fim, quando os homens nem mesmo se rebelam mais contra ela” (p.53). 
 

Desse modo, o peso do patriarcado não permitiu que o fim de uma tradição fosse mesmo 

seu fim. Com outras nuances, mas ainda presente. Durante os séculos anteriores à Modernidade 
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e ao capitalismo, as mulheres eram silenciadas e permaneciam assim porque consideravam que 

realmente sua existência era dedicada à família e sua inferioridade era justificável pelos 

argumentos divinos, naturais e culturais. Porém, a chegada da Modernidade e surgimento do 

capitalismo, com seus ideais de liberdade e individualidade, mesmo meritocráticos e relativos, 

fizeram com que as mulheres questionassem as determinações dos dispositivos que estavam 

postos somente a elas.  

Diante dessa hegemonia das concepções de mulher ao longo da história, e presente ainda 

nos dias de hoje, vemos a mulher em um lugar de silenciamento. Compreendemos que a 

condição histórica que permeia a violência contra a mulher, o feminicídio e todas as leis que 

foram necessárias para tentar garantir a proteção das mulheres, ainda está ancorada no simples 

fato de elas não terem nascido homens. Esse fato, por si só, as coloca numa situação 

desprivilegiada, destaca Vasconcelos (2015). 

Perante esse discurso ainda vigente, a ideia presente na frase célebre de Simone de 

Beauvoir (1980, p.9): “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, se coloca como fundamental 

na luta contra o essencialismo que ainda permeia as concepções acerca do lugar da mulher. Seja 

qual for a forma como esse essencialismo aparece: no idealizado instinto materno, na suposta 

‘natureza feminina’ ou na concepção de que ‘mulher é o sexo frágil’. Ainda perseguida pelo 

ideal social da ‘mulher do lar’, que pode ser traduzido como o ideal da ‘mãe no lar’. Ao mesmo 

tempo, julgada e penalizada socialmente quando resolve priorizar outros campos da vida – 

como o profissional –, ou mesmo quando não deseja exercer o papel materno. 

 Essas são algumas amostras que um papel ‘essencialmente natural’ da mulher ainda 

aparece em discursos modernizados, frequentes e hegemônicos. Mas o século XX é igualmente 

o século em que as mulheres, em um número cada vez maior, começam a tomar a palavra e o 

controle das suas identidades. Sublinhando o desafio político da representação, elas tentam 

quebrar os estereótipos e propõem múltiplas vias de realização pessoal. As conquistas no âmbito 

social e político das mulheres, adentram ao século XXI, que apesar do pequeno espaço de 

tempo, tem possibilitado às mulheres maior visibilidade e propagação de ideais de 

empoderamento, feministas e liberais. O que percebemos é que cada vez mais mulheres lutam 

e buscam por igualdade de direitos e de papeis, mesmo com a pouca inserção política clara. Ao 

mesmo tempo, que os governos autoritaristas tentam implementar formas de controle do corpo 

e da sexualidade da mulher. 

A popularização das redes sociais e do acesso às novas tecnologias têm possibilitado a 

emergência e propagação de grandes debates e denúncias, em âmbito nacional e internacional, 

sobre as situações que as mulheres sofrem. Desde as denúncias de importunação e abusos 
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sexuais no transporte público, que passou a ser considerado crime no Brasil em 2018 com a 

aprovação da PL 5452/2016 transformada na Lei Ordinária 13718/2018, ao questionamento da 

prevalência de preconceitos referente ao corpo e à sexualidade da mulher.  

Apesar dos horrores e das afirmações conservadoras que ainda persistem – como a ideia de 

que a mulher ideal é “Bela, recatada e do lar” propagado emblema da revista Veja (Linhares, 

2016) –, a mulher persiste diariamente em reinventar em todos os âmbitos o que significa ser 

mulher. Mesmo a passos lentos, a mulher vem desnaturalizando seu lugar e, mais 

veementemente, questionando o socialmente naturalizado. Nesse sentido, Kehl (2016, p. 176) 

faz interessante questionamento: com as marcas históricas que carregamos, “o que um sujeito 

pode-se tornar também sendo mulher?”. 

 

1.3. Subversão de Identidades e Produção de Gêneros  

Ao nos questionarmos sobre o que é ser mulher, o que é ser feminina, questionamos, 

também, uma visão biológica, determinista e essencialista. Diante disso, chegamos em dos 

principais problemas que atravessam o feminismo e os questionamentos em torno do gênero: 

como fugir dos determinismos biológicos e culturais e, mesmo assim encontrarmos um ponto 

de ligação para lutarmos por mudanças significativas e múltiplas para nossa existência?  

Em uma sociedade baseada em binarismos, somos colocados em lugares pré-determinados: 

mulher/homem, feminino/masculino. Esse binarismo tem servido historicamente para validar a 

hegemonia do patriarcado. Como forma de repensar as questões que envolvem essas 

determinações sociais e culturais, os estudos de gênero têm trazido importantes reflexões e 

teorizações para esse debate. Se faz mister destacar como a palavra gênero tem sido utilizada 

atualmente e como aponta para diferentes destinos e ideias. 

Zanello (2018), em estudo acerca dos dispositivos presentes na cultura e nos modos de 

subjetivação, destaca três diferentes objetivos para o uso do termo gênero: (1) apontar o 

binarismo, masculino/feminino, masculinidade/feminilidade como essências, tanto no sentido 

metafisico como no sentido naturalizante; (2) sublinhar a relação (que deveria ser biunívoca) 

entre performances de gênero (valores e estereótipos) ditos femininas e masculinas e certas 

especificidades corporais (binarismo do sexo); (3) assinalar a orientação sexual, que se baseia 

na pressuposição da heterossexualidade compulsória, ou seja, os seres ditos mulheres desejam 

homens e vice-versa. É importante ressaltar que, além das relações de gênero, os sujeitos 

também estão engendrados nas relações de classe e etnia. Isso demarca ainda mais a 

multiplicidade de vivências e processos de subjetivação. Nesse sentido, Zanello enfatiza que “a 
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subjetividade é uma rede de formações de poder simultâneas” (p.53).  

Braidotti (1994) autora citada por Zanello (2018), propõe um projeto de uma subjetividade 

nômade, na qual se faz necessário apontar as diferenças em pelo menos três níveis: (a) a 

diferença entre mulheres e homens; (b) a diferença entre as mulheres; (c) as diferenças dentro 

de cada mulher. Sugerindo uma “política de localização”, que se pautaria na ênfase da 

interseccionalidades e da atenção a um conhecimento e discurso situado, se opondo ao discurso 

metafísico de que falam de “mulher” e do “homem” como essências em si mesmas. 

Essa discussão se faz imprescindível nas discussões feministas e de gênero na atualidade. 

Diante da necessidade de não se cair em um essencialismo na busca por compreender o que é 

ser mulher, emerge a necessidade de se buscar definições que auxiliem na construção de 

estratégias políticas para a diminuição das desigualdades, apesar dos avanços, ainda persistem 

as disparidades, como na economia ou na violência (Zanello, 2018).  

Butler (2017), ao retratar os problemas de gênero, discorre que 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o termo não 

logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa” transcendam 

a parafernália especifica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre se constitui de 

maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero 

estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de 

identidades discursivamente constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a 

noção de gênero das intersecções políticas e culturais em que invariavelmente ela é 

produzida e mantida (aspas da autora, p.21). 

  

Historicamente, o conceito de gênero foi concebido para questionar a formulação de que 

a biologia é o destino. Esse conceito problematiza a distinção entre sexo, que para Butler é 

compreendido apenas em termos biológicos ou seja o órgão sexual ou genital e, gênero é 

qualquer interpretação do significado dessas marcas corporais. A autora ressalta que essa 

distinção atende à tese de que, por mais que o órgão sexual pareça intratável em termos 

biológicos, o gênero é culturalmente construído. Butler afirma que, “consequentemente, não é 

nem o resultado causal do sexo nem tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. Assim, a 

unidade do sujeito já é potencialmente contestada pela distinção que abre espaço ao gênero 

como interpretação múltipla de sexo” (2017, p. 26). 

O que Butler questiona é que o próprio sexo também é tão culturalmente construído como 

o gênero. Nessa perspectiva, não há nada que não passe pela interpretação da cultura. Ela 

ressalta que “o corpo é em si mesmo uma construção, assim como é a miríade de ‘corpos’ que 

constitui o domínio dos sujeitos com marcas de gênero” (p.30). Assim, considerando todas essas 

interseções que atravessam nosso objeto de estudo e partindo da posição que assumimos aqui, 
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decidimos adotar a compreensão de Zanello (2018), que compreende que, ao usarmos “mulher” 

ou “homem”, não se trata de uma “leitura essencialista ingênua, mas de um binarismo 

essencialista estratégico, que nos auxilia a revelar certas estruturas presentes nos processos de 

subjetivação de mulheres e homens em nossa cultura, nesse momento histórico” (p.54). 

Na tentativa de uma compreensão de gênero, partindo da diversidade de compreensões 

dentro das várias teorias feministas, nosso entendimento se aproxima do que Butler (2017) e 

Joan Scott (1989) conceituam como teoria social do gênero. Nessa perspectiva, gênero é 

compreendido como uma relação entre sujeitos socialmente construídos em contextos 

específicos. E que o sexo já é uma tradução dessa lógica de gênero. 

Dentro desses contextos específicos e com todas essas interseccionalidades, 

principalmente as étnico-raciais e de classe, outro importante lócus da produção de gênero, é a 

divisão sexual do trabalho. Biroli afirma que “a divisão sexual do trabalho é uma base 

fundamental sobre o qual se assentam hierarquias de gênero nas sociedades contemporâneas, 

ativando restrições e desvantagens que modulam as trajetórias das mulheres” (2018, p. 23). A 

divisão sexual do trabalho também não escapa aos privilégios e consequências dos limites de 

classe e da etnia. 

O gênero não se configura de maneira independente em relação aos aspectos étnico-raciais 

e de classe social, e nem é acessório a essas variáveis. Na conformação atual do capitalismo e 

do patriarcado, as mulheres são posicionadas como um grupo onerado pelo cotidiano de 

trabalho prestado gratuitamente como donas de casa, principalmente. Quando ocupam cargos e 

profissões são menos remuneradas que os homens que desempenham as mesmas atividades e 

sub-representadas na política (Miguel & Biroli, 2014).  

Os efeitos dessa exploração, consequência do sistema capitalista e sua divisão sexual e 

social do trabalho, extrapolam os limites do trabalho doméstico. Biroli (2018) discorre que “as 

‘obrigações familiares’ restringem e moldam as ocupações fora de casa, ao mesmo tempo que 

se tornam um pretexto para ampliar a exploração capitalista do trabalho das mulheres” (p. 29). 

Essa exploração se daria em dois níveis: um coletivo e um individual. O primeiro consiste na 

atribuição coletiva da responsabilidade, cuidado e educação das crianças e, em segundo, liberar 

coletivamente os homens dessas responsabilidades. Biroli enfatiza que  

É sobre a apropriação coletiva do trabalho das mulheres que se organizaria a exploração 

individual, isto é, a apropriação do trabalho de cada mulher pelo próprio marido. Como a 

isenção do homem é coletiva e institucionalizada, um homem pode ‘exigir como retorno 

pela sua participação na provisão financeira das crianças e da totalidade da força de 

trabalho de sua mulher’ (2018, p. 29). 
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A divisão sexual do trabalho doméstico, em seu entrelaçamento com a organização 

assalariada no capitalismo, explicaria, por exemplo, o fato da jornada de trabalho dita normal 

ser aquela de um indivíduo liberado de seu trabalho cotidiano, necessário para sua própria 

manutenção, para ter algumas horas de descanso. No caso das mulheres, as horas de descanso 

são mínimas e até escassas, o que torna a participação em outras áreas da vida social ainda mais 

limitada, aprofundando as desigualdades já existentes (Federici, 2014). Miguel e Biroli (2014), 

enfatizam que a precariedade de tempo livre, no caso das mulheres, reduz sua participação no 

sistema político. Dessa forma a precariedade de representação política das mulheres vai além 

do que é já considerado, como a renda familiar e qual tipo de ocupação o chefe da família tem 

acesso, mas correspondem as consequências das hierarquias de gênero.  

Quando adentramos nos espectros etnico-raciais vemos como as diferenças precisam ser 

analisadas particularmente e que não existe uma experiência universalizante do que é ser mulher 

ou se tornar mulher. Por exemplo, Biroli ressalta que 

A ideia de que o trabalho remunerado libertaria as mulheres foi vista por feministas negras 

e provenientes das classes trabalhadoras como uma idealização fincada na experiência de 

mulheres brancas, com acesso a carreiras profissionais capazes de oferecer um grau 

relativamente elevado de autonomia e remuneração. O trabalho assalariado ‘para as 

mulheres da classe trabalhadora que ganham muitas vezes menos do que o salário mínimo 

e recebem poucos benefícios, quando os recebem, significa a continuidade da exploração 

de classe’ (2018, p. 38).  

 

 Assim como a literatura do tema evidencia, nosso objetivo é destacar como a divisão 

sexual do trabalho é base para opressão das mulheres. Em síntese o gênero é, afirma Biroli, 

“produzido na forma da exploração do trabalho das mulheres e da vulnerabilidade relativa que 

incide sobre elas” (2018, p. 35). Ou seja, as diferenças sistematizadas como naturalmente 

femininas ou masculinas, imprimem nas vivências uma concepção dual e binária de gênero, 

que decorrem da atribuição distinta de habilidades, tarefas e alternativas na construção da vida 

de mulheres e homens. 

Essas diferenças não se estabelecem da mesma maneira para ambos, uma vez que 

presumem normas masculinas que são mobilizadas para justificar as desvantagens econômicas 

das mulheres. Essas desvantagens custam a autonomia de muitas mulheres, mesmo as que estão 

fora de um relacionamento conjugal, pois são para todas elas que sobram as responsabilidades 

para com as famílias. Por isso, são elas que chefiam 42,6 % das famílias brasileiras. E são entre 

as famílias chefiadas por mulheres negras que se encontram as mais pobres destaca Biroli 

(2018). 

Como discute Federici, (2004), com o desenvolvimento do capitalismo,  
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Rapidamente, todo o trabalho feminino, quando realizado em casa, seria definido como 

“tarefa doméstica”, e até mesmo quando feito fora de casa era pago a um valor menor do 

que o trabalho masculino – nunca o suficiente para que as mulheres pudessem sobreviver 

dele. O casamento era visto como a verdadeira carreira para uma mulher e a incapacidade 

das mulheres de se manterem sozinhas era algo dado como tão certo que, quando uma 

mulher solteira tentava se assentar em um vilarejo, ela era expulsa, mesmo se ganhasse um 

salário (p.169). 

 

Por isso, o debate das interseções entre as variáveis gênero, classe e raça se faz tão 

imprescindível para nossa pesquisa. É somente na compreensão de como se entrelaçam esses 

aspectos no patriarcado e no capitalismo, e dentro de um recorte histórico, que poderemos 

compreender as multiplicidades de significados e sentidos das narrativas das mulheres que 

ouvimos durante a geração de dados para a pesquisa. Apenas compreendendo as 

particularidades históricas, sociais e culturais que delimitaram seus processos de subjetivação 

que poderemos compreender suas narrativas.
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Capítulo 2 

O discurso freudiano do feminino: contradições e ambiguidades 

Até o início do século XVII, os desenhos nos livros médicos de anatomia ainda retratavam 

os sexos de acordo com o modelo do sexo único, baseados no corpo masculino considerado o 

modelo da perfeição. Segundo Birman (2016), a teoria do modelo hierárquico do sexo único 

imperante no mundo Ocidental desde a Antiguidade, teve em Aristóteles seus alicerces 

fundamentais. Porém, foi Galeano o responsável pela versão final desse paradigma.  

Em resumo, o modelo do sexo único derivava da teoria das quatro causas de Aristóteles – 

material, formal, eficiente e final –, na qual concebia-se que a procriação era diversamente 

distribuída entre homem e mulher. Essa concepção definia a mulher como causa material e o 

homem como causa formal. Compreendidas de forma hierárquica, a causa formal era superior 

à material. A superioridade masculina estava inscrita no ato na própria geração dos seres, já que 

de nada valeria a base material da mulher sem a forma dada pelo homem. Portanto, o macho 

seria o responsável pela transmissão da humanidade propriamente dita, o portador do princípio 

e essência do divino; e o motor e gerador da humanidade. Desse modo, a figura masculina era 

a atividade, e a figura da mulher a passividade (Birman, 2016).  

Galeano trabalhou sobre esse terreno arado por Aristóteles sobre o modelo do sexo único, 

e o tornou mais complexo ao introduzir a teoria dos humores. Para ele, a presença e a 

predominância do humor quente no ato da geração era o que determinaria o sexo masculino do 

bebê, e, na ausência dele, o feminino. A dominância do humor quente originaria em si as 

virtudes do masculino, enquanto que o feminino era forjado pela ausência ou pela 

subalternidade na circulação geral dos humores. Galeano supunha existir uma equivalência bem 

categórica entre os aparelhos genitais, tendo uma homologia precisa nas genitálias no macho e 

na fêmea. Essa equivalência e homologia morfológicas se discriminariam minimamente, se 

inscrevendo de formas opostas, de acordo com a presença ou ausência do humor quente nos 

corpos (Birman, 2016). 

Essas concepções demostram, ainda, “como os polos masculino e feminino se oporiam 

como luminosidade e a obscuridade, que o masculino se associaria pela projeção para fora, com 

a exterioridade, enquanto o feminino se ligaria, pela invaginação, com a interioridade” (Birman, 

2016, p. 39). Essa concepção se desdobrava em outra – a oposição entre verdade e não-verdade. 

Considerava-se que a luminosidade se articularia com a via da verdade – presente no polo 

masculino –, enquanto a não-verdade com a escuridão – representante do feminino (Birman, 
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2016).  

Nesse paradigma teórico, só existiria um único sexo, “com variações e matizações polares 

entre o masculino e o feminino, que seria finalmente decidido pela dominância do quente na 

circulação dos humores. Finalmente, seria pela unicidade ontológica do sexo que a 

transformação da mulher em homem seria concebida” (Birman, 2016, p. 41). Zanello (2018) 

ressalta que, de acordo com essa compreensão, a diferença entre homens e mulheres era o grau, 

sendo as mulheres consideradas como homens inferiores.  

Como discutimos anteriormente, as diferenças entre os sexos historicamente 

compreendidas como diferenças ontológicas se mostram mais veementemente como diferenças 

sociológicas. Diferenças essas já existentes, mas colocadas como princípio essencial pelo 

patriarcado no capitalismo. Como conhecido, foi no século XVIII e XIX que ocorreu a 

consolidação do capitalismo, com a revolução industrial. O sistema capitalista trouxe profundas 

mudanças sociais, mas provavelmente a mais importante delas tenha sido a ideia de mobilidade 

social. Os ideais de igualdade e fraternidade levou à falência da ideia anterior de que “nascer 

em certa família tinha um caráter quase destinal, daí a repetição de ofícios (ou a própria 

servidão) por várias gerações” (Zanello, 2018, p. 41). Até então, havia uma separação social 

bem delimitada. Com o advento crescente do capitalismo, veio o sonho da possibilidade da 

mobilidade e ascensão social para todos. Mas não para todas. Zanello (2018), em análise acerca 

dos discursos que emergem para justificar essa diferença, e questiona: “Como justificar que 

uma parte da população (feminina e branca), não tivesse acesso a essa mobilidade? E ainda, 

como justificar que essa mesma parte ficasse dedicada aos trabalhos do agora âmbito privado?” 

(p.41). Foi através da afirmativa da diferença física e naturalizada entre homens e mulheres, 

colocada como centralidade, que as diferenças sociais puderam ser “naturalizadas”.   

Esse discurso fundando nas finalidades biológicas se fortalece para justificar a inserção 

funcional dos sexos no espaço social. Ou seja, a hierarquia entre homens e mulheres agora se 

mantinha pelo registro biológico da natureza legitimados pelos discursos da ciência. Deixando 

o modelo do sexo único definitivamente para trás, emerge o paradigma do sexo oposto, que 

servia para naturalizar as desigualdades sociais. A mulher é concebida como sendo o contrário 

e complemento do homem. 

A teoria natural da diferença sexual se impôs progressivamente ao longo dos séculos XVIII, 

XIX e XX até os dias atuais, mas com robustas complexificações. Foi necessário forjar um 

‘novo’ discurso sobre a diferença sexual, no qual o homem e a mulher teriam finalidades e 

inserções sociais bastante diversas em consequência de suas naturezas diferenciadas e 

irredutíveis uma à outra. Segundo Kehl (2016), com a consolidação do capitalismo, houve uma 
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transformação social na qual se constitui um lugar específico para algumas mulheres: a família 

nuclear e o lar burguês. Esse lugar é tributário da criação de um padrão de feminilidade que 

sobrevive até hoje, cuja a principal função é promover o casamento, não entre homem e mulher, 

mas entre a mulher e o lar (Kehl, 2016).  

Birman (2016) enfatiza que a marca sexual que cada pessoa porta, seja masculina ou 

feminina, passou da aparência para o nível da essência. Construiu-se assim, não apenas um 

demarcador biológico, mas uma ontologia da diferença sexual se tornando um sistema de 

gênero para conformar homens e mulheres em seus lugares no sistema capitalista. Essa 

ontologia foi se complexificando com o desenvolvimento da ciência biológica. Podemos 

observar, por exemplo, que a partir do século XIX, os sexos passaram ser caracterizados por 

caracteres primários e secundários. Além disso, surgiram também estudos sobre os registros 

hormonais que passaram a marcar, quase que visivelmente, as diferenças corporais. 

Seguidamente, a genética passou a indicar essas diferenças a nível de registro cromossômico. 

Enfim, Birman ressalta: 

Nesses diferentes registros da natureza e em diversos níveis da complexidade do 

organismo, a diferença sexual foi estabelecida como essência intransponível, de maneira 

que o ser do homem e o da mulher se impuseram definitivamente como um determinismo 

insofismável da natureza. [...]. Nesse paradigma, as faculdades morais e psíquicas de ambos 

os sexos foram designadas como efeitos diretos de marcas biológicas duradouras (2016, p. 

44). 

 

Desse modo, as ditas faculdades psíquicas dos diferentes sexos seriam determinadas nos 

registros cromossômico e somático, e reguladas pelo metabolismo hormonal. Com efeito, as 

patologias psíquicas e anomalias se deslocaram das desarmonias existentes entre o corpo e a 

moral para os desajustes entre o registro hormonal, cromossômico e moral.  

E por que tivemos que percorrer todos esses paradigmas da compreensão dos sexos para 

debatermos o discurso freudiano? Pois foi nessa construção do discurso do lugar de cada sexo 

que se engendrou o discurso psicanalítico. Mesmo que o discurso freudiano não se inscreva 

absolutamente nos cânones do paradigma da diferença sexual, ele esteve presente como pano 

de fundo, perfazendo parte das linhas de força das construções de Freud. E, como bem ressalta 

Birman (2016), este seria uns dos paradoxos e uma das contradições flagrantes do discurso 

freudiano no que tange a diferença sexual. Por isso consideramos a necessidade de sublinhar 

que nossa pesquisa se situa numa leitura crítica do autor e, embasada em analises de autores 

posteriores a Freud-, sobre a sexualidade, sobre o feminino e sobre o lugar da feminilidade, que 

ganha novas configurações ao final de sua obra e desenvolvida posteriormente.  
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2.1 O Percurso Histórico e a Evolução no Pensamento Freudiano sobre as Mulheres   

Para compreendermos a concepção de Freud sobre a sexualidade feminina e a feminilidade, 

pressupomos a importância de percorrer o caminho feito por ele até o entendimento desses 

conceitos na psicanálise pós-freudiana. Destacamos que sua preocupação com a sexualidade 

feminina está presente desde sua tese de que a histeria seria uma conversão sintomática sexual. 

Na qual a histeria seria uma “doença feminina” e de origem não biológica, mas psicológica, 

tese essa promotora da construção da Psicanálise.   

A partir dessa compreensão do pensamento psicanalítico, vamos refazer o percurso da 

construção do arcabouço teórico de Freud sobre as questões relacionadas a feminilidade, ao 

processo de subjetivação e a sexualidade da mulher. Nosso objetivo é, nesse capítulo, levantar 

as tensões, impasses, ambiguidades e até as retificações marcadamente influenciadas por sua 

época e por sua coragem investigativa. Ressaltando continuamente as condições históricas que 

esses discursos foram construídos e algumas afirmações foram feitas, para não isola-las e não 

compreende-las nos sentidos nas quais elas foram ditas. Nessa perspectiva, tentamos elucidar 

essas questões e levantar discussões atuais sobre a sexualidade feminina na Psicanálise.  

Historicamente já enfatizamos como um conjunto de ideias, principalmente nos últimos 

séculos, foram utilizadas para justificar as desigualdades sociais entre os sexos e que concebem 

a sexualidade a partir de uma concepção essencialista que obedece à disposição natural. A 

Psicanálise, apesar de muitas vezes controversa, instigou um olhar mais atento sobre as 

condições da mulher e as condições da feminilidade na sociedade ocidental oitocentista. Essa 

condição de feminilidade era caracterizada por virtudes que já se encontravam em momentos 

anteriores, mas que na Modernidade, com a emergência e consolidação do capitalismo, 

passaram a serem vistas como parte ontológica do ser mulher. Kehl (2016) ressalta que esse 

ideal se pautava na docilidade, na afetividade mais desenvolvida que os homens, na 

receptividade passiva em relação aos desejos dos homens e, mais tarde, dos filhos. Em análise 

semelhante, Almeida aponta que “a figura da mulher estava construída em torno da 

maternidade, isto é, o erotismo propriamente do feminino deveria passar pelo labirinto 

enigmático da maternidade” (2012, p.30). Ao mesmo tempo, as concepções da época 

apontavam que a natureza feminina deveria ser domada pela sociedade a fim de se cumprir o 

destino ao qual estaria naturalmente designada, o casamento e a maternidade. Apenas 

cumprindo esse destino, a mulher estaria libertada de sua natureza inferior e animalesca. Para 

os homens – pais, maridos e educadores – era conveniente que as mulheres fossem mantidas 

em um lugar de inocência sexual e maleabilidade social, ressalta Almeida (2012).  

Emergiu, assim, duas imagens da mulher. A primeira, segundo Birman (2002) fortalecida 



45 
  

pela sociedade burguesa, seria a do ser frágil, dependente, assexuado e passivo, opostamente a 

de outra, desenhada como portadora de um excesso sexual ameaçador que punha em risco o 

modelo familiar burguês. Ou seja, era preciso disciplinar a sexualidade feminina, a fim de 

minimizar os riscos de desregramentos e maximizar sua potencialidade reprodutiva e afetiva 

para com os outros, dentro do enlace matrimonial que constitui um espaço privilegiado de forma 

de controle (Kehl, 2016). Percebemos, aqui, o discurso e a ética cristã que ainda delineavam a 

imagem da mulher pecadora que desviou o homem de seu caminho santo, e da mulher que se 

redime pela maternidade e devoção ao marido e aos filhos. Essa ética fez com que o erotismo 

feminino se esvaziasse de positividade e se tornasse algo altamente perigoso pela ameaça de 

desordem que representava como ressaltamos no capítulo anterior. Além disso, essas 

concepções cristãs pregavam que a relação sexual só seria permitida com fins de reprodução, 

devendo ser silenciado qualquer possibilidade de gozo e de desejo erótico do corpo feminino. 

Almeida (2012) postula que  

Ao aceitar, com passividade, ocupar a posição de mantenedoras da ordem e da harmonia 

do lar, as mulheres se inscreveram sob duas formas de alienação: primeiramente, afastando-

se do espaço social, mantiveram-se distantes das disputas de poder que definiriam seus 

próprios destinos. (...). Num segundo plano, subjetivo, houve a renúncia de se apropriarem 

de uma das formas universais do falo: a fala. Ao emudecerem, deixaram de participar do 

que Freud veio a chamar de “as grandes tarefas da cultura”, permanecendo assim 

socialmente invisíveis (p.30-31). 

 

É importante observar também que, embora as mulheres permaneceram nesse lugar de 

silenciamento, o processo de subjetivação dessas mulheres também foi constituído nesses 

moldes (Kehl, 2016; Zanello, 2018). Não havia como aprender a falar sobre si, se ninguém 

havia às ensinado a se expressarem. E nos casos daquelas que tiveram a coragem de romper 

com esse processo colonizador de conduta, eram consideradas loucas ou histéricas. Nessas 

circunstâncias sociais nas quais se baseavam no modo de vida e ideário burguês, o discurso da 

“feminilidade” era forjado exclusivamente pelo discurso masculino, legitimados por todos os 

campos sociais: religião, ciência, filosofia, medicina e etc. Esse discurso formatava não apenas 

a subjetividade e a sexualidade das mulheres burguesas, mas também das mulheres de classe 

baixa. Muitas vezes tomadas como objeto de satisfação sexual dos homens de classes sociais 

abastadas, eram levadas à prostituição, sendo conformadas à imagem da mulher pecadora. As 

que conseguiam ‘guardar sua virtude’ e manterem-se virgens para o casamento, buscavam 

encontrar homens que lhe garantissem o cumprimento de seu destino social: casamento e 

maternidade, que significava legitimidade a sua existência.  

Mas rupturas começam a surgir nesse discurso hegemônico. Como destaca Kehl (2016), 
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não queremos afirmar com isso que a Modernidade foi o primeiro e único período da história 

que a relação entre as mulheres e a feminilidade se desestabilizou. As estruturas hegemônicas 

sempre foram, historicamente, abaladas, reconstruídas e novamente desestabilizadas. O que 

destacamos é que, nesse momento histórico, as condições históricas e materiais geradas 

principalmente pela expansão do capitalismo fizeram com que as desigualdades sociais entre 

os sexos começassem a ser desconstruídas.  O que foi negado às mulheres durante muito tempo 

– o exercício de sua sexualidade – acaba por produzir a histeria como modo dominante de 

expressão de um sofrimento psíquico. Almeida (2012) afirma que “diante da coerção de seu 

corpo, sua sexualidade, e sua vida, de modo geral, as mulheres encontraram, nos sintomas 

histéricos, uma forma de dramatizar sua insatisfação e seu protesto” (p.31). A repressão social 

da sexualidade acabou por produzir uma patologização da insatisfação feminina. Ao chancelar 

o sofrimento psíquico a uma doença ou anormalidade – histeria, frigidez, loucura – se impede 

que o sofrimento seja falado e elaborado, colonizando-o e destituindo-o de toda sua potência 

subversiva, retirando qualquer capacidade de questionamento do status quo, analisa Zanello 

(2018). 

A recusa das histéricas em aceitar a “feminilidade” imposta a partir desses moldes de 

colonização como único modelo de subjetivação e de sexuação, levou Freud a passar grande 

parte de sua produção teórica imerso em pesquisas que lhe possibilitasse desvendar o “mistério 

da feminilidade”, como ele mesmo nomeia. Pois foi com essas mulheres, marcadas por um 

conjunto de sintomas de conversão, que Freud se deparou em seu consultório. Foi o sofrimento 

dessas mulheres que o levou a lançar pedra fundamental do método e do pensamento 

psicanalítico em seus Estudos sobre a histeria (1895/1996e). O confronto com o desejo dessas 

mulheres indicava uma sexualidade que punha em questão o pressuposto de uma essência 

feminina passiva, assexuada e dependente. Como podemos ver no caso de Dora, famoso caso 

clínico de Freud. Uma de suas queixas era o desejo de trabalhar fora de casa e ter certa 

independência. Algo totalmente proibido para as mulheres da burguesia, e permitido para a 

classe baixa apenas nos serviços domésticos, já que o trabalho feminino nas mesmas funções 

desempenhadas pelos homens, no final do século XIX, era algo socialmente proibido por 

representarem uma ameaça a família.   

Freud chamou a atenção para a importância de se ouvir as mulheres e de como o seu 

sofrimento tinha origens diferentes daquelas que até então podia compreender. Em um texto de 

1933, ele afirma: “aquilo que constitui a masculinidade ou a feminilidade é uma característica 

desconhecida, que a anatomia não consegue apreender” (1933/1996d). No entanto, apesar de 

seus esforços por compreender a feminilidade e a sexualidade feminina, ele continuou lidando 
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com a subjetivação feminina como mistério, e, muitas vezes, seu discurso foi um tanto 

essencialista. Kehl (2018) afirma que Freud apontou a presença da fumaça, mas não foi capaz 

de localizar o fogo.  

Suas explorações possuem um caráter inacabado, e havia a necessidade de novos 

postulados e construções a respeito do tema. Mas é perceptível muitos avanços no decorrer do 

desenvolvimento de sua teoria. Podemos dividir sua construção teórica em dois momentos 

fundamentais: (1) o que se inicia em 1905 e vai até 1920, em que ele abordou suas concepções 

iniciais sobre o desenvolvimento da sexualidade infantil e a sexualidade feminina era pensada 

a partir do modelo masculino – o monismo sexual ou o do sexo único, até as construções mais 

elaboradas acerca das pulsões; e (2) o período após o texto Além do princípio do prazer (1920) 

em que  apesar de ter atribuído à sexualidade das mulheres uma especificidade própria e 

deslocado a primazia do pênis para a primazia do falo, ainda manteve o determinismo 

anatômico (Almeida, 2012).  

 O primeiro momento se inicia com o texto Três ensaios sobre a sexualidade de 1905, em 

que Freud formula o conceito de pulsão como radicalmente diferente de instinto. Além de 

introduzir sua principal discussão sobre a sexualidade infantil, que é marcadamente autoerótica 

e perversa polimorfa; retira da sexualidade a finalidade de reprodução e reafirma sua função de 

obtenção de prazer. Além disso, formula a ideia de pulsão sexual que emerge primariamente 

como pulsões parciais, podendo ser investida nos mais diferentes objetos com o objetivo de 

descarga e obtenção de prazer. A diversidade de objetos imprime a pulsão, sua característica de 

ser múltipla, variável, dissociada da genitalidade e da reprodução. Freud também se coloca 

numa posição diferente da psiquiátrica da época. Ele enfatiza que as chamadas perversidades 

não são aberrações sexuais decorrente de degenerescência ou da hereditariedade, mas são 

características constituintes da sexualidade humana (Freud,1905/1996j).  

O conceito de pulsão é central para a Psicanálise e para compreensão da sexualidade. A 

teorização construída por Freud a partir da pulsão coloca o prazer como centro da problemática 

da sexualidade, deslocando-a do domínio da biologia para campo das representações psíquicas. 

Almeida (2012) destaca que o “conceito de pulsão sexual, parcial e polimorfa, já é um operador 

que permite formular a sexualidade humana fora do determinismo anatômico e a diferença 

sexual fora do registro da complementariedade” (p.32). 

Ainda em Três ensaios sobre a sexualidade (1905/1996j), outros postulados são 

importantes para a compreensão da sexualidade. Podemos destacar a disposição psíquica da 

bissexualidade intrínseca a todos os seres humanos, justamente pela pulsão sexual não ter 

inscrito o prazer em um único objeto. Freud afirma que a escolha objetal é o que tem de mais 
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maleável e mutável no circuito pulsional. Outro ponto importante a ser destacado nesse texto 

de 1905 é a tese da libido única e de caráter masculino e o complexo de Édipo. Este último já é 

formulado como o conjunto de investimentos libidinais e identificatórios em meninas e 

meninos, que até o momento era compreendido como simétrico (Freud, 1905/1996j). 

No postulado da disposição bissexual é válido destacar que, no decorrer do processo de 

subjetivação, um caminho objetal seja escolhido, ou seja, há a necessidade de definição de um 

objeto de amor e de identificação, e que Freud descreve apenas nos moldes da 

heterossexualidade. Com o monismo sexual, Freud descreve a hipótese de que o único sexo ou 

aparelho genital reconhecido pela criança dos dois sexos é o órgão masculino, ou seja, o pênis 

no menino e seu correspondente, na menina, o clitóris – que ela fantasia que ainda irá crescer – 

dessa forma seus postulados ainda compreendem a sexualidade feminina a partir de um único 

viés: o masculino. Nesse momento da construção teórica psicanalítica, há uma demarcação da 

primazia do pênis ou como uma das formas assumidas pelo falo, como pontua Freud 

(1905/1996j).  

Outro aspecto importante a ressaltar são as contradições dos postulados sobre a sexualidade 

feminina nesse ensaio de 1905. Freud discorre sobre três aspectos da simetria entre os sexos: 

(a) a anatomia – clitóris e pênis-; (b) a pulsão – essência ativa presentes em meninas e meninos; 

e (c) a sexualidade infantil que sustenta que todos seres humanos são marcados pela existência 

de pênis, sendo o clitóris um pênis atrofiado. Freud enfatiza, também, a essência passiva 

feminina, porém considera os comportamentos ativos das meninas como sinais de 

masculinidade. Há uma associação entre masculino e atividade, e feminino e passividade, sendo 

que tanto homens quanto mulheres possuem ambas as características. As contradições derivam, 

principalmente, da ideia desenvolvida no texto de 1905/1996j, da masculinidade por excelência 

e da feminilidade por essência. Nesse postulado, a menina seria masculina por ser ativa e 

possuir um “pênis” atrofiado, mas seria essencialmente passiva por ter uma vagina e 

consequentemente feminina. Vemos que nos textos posteriores (1924/1996b; 1925/1996c; 

1931/1996h; 1933/1996d), Freud enfatiza que a mulher só se torna feminina quando abandona 

seus anseios de fixação no clitóris e assume a vagina como único órgão de prazer.  

Observamos que, no que tange à sexualidade feminina, as teorizações freudianas ainda 

eram marcadas com a força de seu momento histórico, mesmo com o desenvolvimento de ideias 

inovadoras em relação à sexualidade. Nesse momento, Freud considerava a construção de 

gênero e as diferenças sociais consequências das diferenças anatômicas. Almeida destaca que 

“as formulações de Freud sobre a sexualidade feminina ora o colocam com o pensamento 

dominante da época, ora abrem novas perspectivas para pensar a mulher” (2012, p.33). 
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Num segundo momento, a partir do ensaio intitulado O declínio do complexo de Édipo de 

1924, Freud dá ênfase, pela primeira vez, nos caminhos distintos percorridos por meninas e 

meninos durante o desenvolvimento psicossexual. Para o menino, o declínio do complexo de 

Édipo se dá pela fantasia de ameaça da castração. Essa fantasia, confirmada pela observação 

dos genitais femininos – ausência de pênis – faz com que ele abandone o desejo de possuir a 

mãe e passa a se identificar com o pai. O complexo de Édipo no menino é dissolvido pela 

angústia de castração, portanto pelo interesse narcísico do genital.  

Na menina, o complexo de Édipo é uma formação secundária. O complexo de castração, 

que gera o complexo de Édipo, será despertado pela observação do pênis no menino. A 

constatação de que ele tem um pênis, e ela não, lhe causaria inveja e um sentimento de 

inferioridade. Assim, esse processo a faz voltar-se para o pai. Ela constrói a fantasia de que ter 

um filho substituiria o pênis que não tem. Na medida que percebe que esse desejo é impossível 

de ser realizado, o complexo de Édipo é gradativamente abandonado. Freud (1924/2018) 

discorre, em síntese, que: 

A renúncia ao pênis não é tolerada sem uma tentativa de compensação. Ela desliza – 

poderíamos dizer: ao longo de uma equação simbólica – do pênis para o bebê; seu 

complexo de Édipo culmina no desejo, mantido por muito tempo, de receber um filho do 

pai como presente, de lhe dar um filho. Temos a impressão de que o complexo de Édipo é 

tão lentamente abandonado, porque esse desejo nunca se realiza. Ambos os desejos, de 

possuir um pênis e um filho, permanecem fortemente investidos no inconsciente e ajudam 

a preparar o ser feminino para seu futuro papel sexual (p.253).  

 

Freud ainda discute, que a saída do complexo de Édipo na menina não é completamente 

resolvida até a vida adulta quando ela tiver um filho. Seria quando aceita sua feminilidade como 

destino e abandona a inveja do pênis. Freud afirma: “assim se produz a diferença essencial de 

que a menina aceita a castração como um fato consumado, enquanto o menino teme pela 

possibilidade de sua consumação” (1924/2018, p. 253). A castração não é, portanto, sentida 

pela menina como uma ameaça, mas compreendida como já realizada. É como se a menina, 

enfatiza Kehl (1996), sentisse que não tem nada a perder, pois já foi “castrada” fisicamente e 

simbolicamente, se considerarmos as consequências sociais de ter nascido com uma vagina.  

O que Freud não é capaz de compreender é exatamente o que Kehl pontua sobre as 

consequências sociais dos sexos. Freud afirma como as feministas estariam equivocadas, pois 

para ele a anatomia é o destino. Ele afirma: “a exigência feminista por igualdade entre os sexos 

não nos leva muito longe, pois a diferença morfológica vai se expressar em distinções no 

desenvolvimento psíquico. A anatomia é o destino, parodiando a expressão de Napoleão” 

(1924/2018, p. 252). 
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O que ele não conseguia ver é que a anatomia é o destino porque ela já é interpretada pela 

cultura, colocamos significados nas marcas corporais como discute Butler (2017). Em síntese, 

esse segundo momento da obra de Freud é marcado pelas diferenças sexuais no 

desenvolvimento psicossexual e nas suas consequências. De modo geral, o processo de 

formação do supereu se diferencia, já que esse conceito foi introduzido depois da segunda 

tópica, como consequência do complexo de Édipo. Demarcando diferentes lugares da castração 

na formação subjetiva de meninos e meninas. Freud ressalta que na menina, as repercussões do 

complexo de castração precedem e preparam para a instauração do complexo de Édipo. Assim, 

A respeito da relação entre complexo de Édipo e o de castração, estabelece-se uma oposição 

fundamental entre os dois sexos. Enquanto o complexo de Édipo no menino cai por terra 

através do complexo de castração, o da menina é possibilitado e introduzido pelo complexo 

de castração. Essa contradição contém seu próprio esclarecimento, se considerarmos que o 

complexo de castração sempre opera no sentido de seu conteúdo, inibindo e limitando a 

masculinidade e promovendo a feminilidade em cada caso (1925/2018, p. 269). 

 

As observações de Freud que mais delinearam suas concepções sobre a feminilidade e nas 

quais se encontram os germes de todo seu trabalho posterior sobre o tema foi no texto de 1925, 

intitulado Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. Nesse texto 

observamos algumas mudanças em seu discurso, porém ainda com afirmações marcadas pelo 

falocentrismo em uma sociedade, quase sempre, vista apenas do ponto de vista masculino.  

Analisando esse ensaio de 1925, Birman destaca que “as marcas anatômicas produziriam 

não apenas marcas psíquicas, mas principalmente delineariam o horizonte irrefutável e 

constrangedor para a construção do psiquismo no homem e na mulher” (2016, p. 46). Freud 

assinala o caráter inacabado de suas postulações e afirma que elas necessitam de uma urgente 

confirmação. As novas postulações daí decorrentes giram em torno das diferenças entre menino 

e menina, principalmente as que tangem ao abandono do primeiro objeto de amor – a mãe. 

Freud discorre também das particularidades em relação à menina, já que ela necessita tomar o 

pai como objeto de amor após o abandono da mãe. Para compreender melhor esse processo, 

Freud explicita a “história pré-edípica” na menina, tese importante para entender várias outras 

hipóteses sobre o feminino levantadas por ele.  

A tese de Freud sobre uma fase pré-edípica nas meninas é importante para compreendemos 

como a sexualidade feminina se constitui necessariamente sobre uma intensa ligação a um 

objeto do mesmo sexo. A mãe representa o primeiro objeto de amor e fonte de prazer para 

ambos os sexos, pois é no prazer sexual experimentado pela amamentação e no contato com o 

corpo da mãe que se estabelecem as bases para o desenvolvimento da pulsão sexual.  

Outra afirmação de Freud importante para compreender as evoluções em seu pensamento 
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é a de que ambos os sexos mesclam características masculinas e femininas. Ele abandona alguns 

aspectos da visão mais essencialista, mas ainda persiste em características consequentes da 

natureza:  

As reações dos indivíduos humanos de ambos os sexos estão, de fato, mescladas de traços 

masculinos e femininos. Entretanto, ficou parecendo que a natureza da mulher está mais 

afastada da masturbação, e, para a solução do suposto problema, poder-se-ia mencionar 

que pelo menos a masturbação no clitóris seria uma atividade masculina e que o 

deslocamento da feminilidade teria como condição a eliminação da sexualidade clitoriana 

(Freud, 1925/2018, p. 267).  

 

Assim no afã de fixar a mulher no lugar que ele supõe que lhe é predestinado, Freud nesse 

momento, ainda aponta como exclusiva possibilidade para o sexo feminino uma trajetória 

bastante duvidosa, que é a maternidade como substituto do falo. A ideia da maternidade como 

a única possibilidade de abrandar a inveja do pênis é, no mínimo, problemática, pois o bebê 

ficaria situado no lugar de falo, destituído de uma posição alteritária em relação a mãe, o que 

certamente traria problema para o seu desenvolvimento posterior. É como se, 

contraditoriamente, para situar a mulher numa posição faltosa, Freud reforçasse o lugar 

onipotente da mãe. Lugar esse exaltado, desde o século XIX, como bem discorre Zanello 

(2018), e que, “tal como se construiu em nossa cultura, trouxe um acumulo de tarefas e de 

responsabilização para as mulheres, também representou uma forma de empoderamento, ainda 

que colonizado” (p.167). Numa cultura que privou as mulheres, durante muito tempo, de outras 

formas de sublimação, ser mãe era a único modo de ser valorizada e reconhecida socialmente. 

Em um processo de subjetivação que coloca o reconhecimento da mulher pelas vias da 

maternidade, realmente se cria a necessidade nas mulheres de se colocarem nesse lugar como a 

única via possível de reconhecimento e legitimidade para sua existência.   

Freud ainda afirma que nem sempre é fácil distinguir o que é consequência de uma 

influência da função sexual e o que pode ser atribuído à educação social. Analisando as questões 

do narcisismo e da feminilidade, ele imputa à feminilidade uma maior quantidade de 

narcisismo, que também afeta a escolha objetal da mulher, de modo que, para ela, ser amada é 

uma necessidade mais forte que amar (Freud, 1933/1996d). Nessa argumentação, considera que 

a inveja do pênis teria, em parte, como efeito, a vaidade física das mulheres. A necessidade de 

valorizar seus encantos seria uma tardia compensação por sua original inferioridade sexual. 

Acredita, ainda, que a vergonha – considerada uma característica feminina por excelência – 

traria como finalidade a ocultação da deficiência genital.  

Apenas em Análise terminável e interminável de 1937, que podemos vislumbrar uma 

dimensão conceitual um pouco mais precisa do que Freud nomeia como feminilidade, mas não 
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com o que é feminino. Ele pontua que feminilidade é uma característica comum em homens e 

mulheres e a aceitação da feminilidade seria o mesmo que aceitar a castração. Desse modo, 

como já teria sido sinalizada em Organização sexual infantil de 1923, na qual Freud faz um 

acréscimo valioso e, fundamental para uma releitura do Édipo na menina. Freud afirma que 

“não há um primado genital, mas um primado do falo” (p.239). O falo seria qualquer objeto ou 

atributo que se preste, no plano simbólico, a mascarar a incompletude subjetiva comum a todos 

nós.   

A feminilidade não seria própria das mulheres, mas uma condição de aceitação da castração 

ou da incompletude subjetiva intrínseca à nossa existência. Birman (2001) ressalta que essa 

feminilidade seria o que ambos os sexos enfrentariam para elaborar a castração, já que a 

castração está colocada para os todos os sujeitos, homens e mulheres. Discorrendo sobre essas 

questões, Almeida ressalta que “ao se descobrir castrado, o sujeito homem ou mulher, se 

reencontraria com uma feminilidade primária que, se de um lado o remete a uma experiencia 

de angustia, face a sua fragilidade e incompletude, de outro abre novas possibilidades 

sublimatórias” (2012, p. 38). Distante da completude fálica e da onipotência narcísica, o sujeito 

encontraria na feminilidade a sua forma crucial de ser, uma vez que a fragilidade e a 

incompletude são formas primordiais do ser humano. Justamente por isso o sujeito seria 

desejante. Se por um lado, o que moveria o desejo do sujeito seria a certeza da incompletude, 

por outro, a esperança da completude a ser oferecida no gozo, seria o objetivo a alcançar. Desse 

modo, podemos a afirmar que o erotismo humano se fundaria no desamparo do sujeito e na 

feminilidade, afirma Birman (1999). A “feminilidade e o desamparo originário do sujeito são 

os conceitos que unificam todos esses atributos sobre o erotismo, meticulosamente traçados no 

discurso freudiano, na tentativa sempre recomeçada de decifrar o emaranhado polissêmico da 

sexualidade” (p.53). Assim sendo, essa concepção de feminilidade que se construiu no decorrer 

da evolução do pensamento freudiano e se tornou essencial para a compreensão da sexualidade 

e da castração.  

O paradigma da feminilidade hoje, afirma Neri (2002), apresenta-se como um discurso de 

subversão. Romper com a feminilidade posta nos moldes sociais construídos historicamente 

hoje, é um ato de subversão. Essa autora afirma que “ao formular um eixo de subjetivação e 

erotização não mais referido ao paradigma masculino universal, e ao enunciar um sujeito da 

mobilidade pulsional em permanente tentativa de inscrição de sua singularidade estésica numa 

singularidade ética e estética” (Neri, 2002, p.34) 

A fim de elucidar e refletir sobre os conceitos a propósito de nossos objetivos aqui, faz-se 

necessário conceituarmos os termos feminino, sexualidade feminina e feminilidade nos textos 
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freudianos. O termo feminino refere-se à posição dita feminina na dialética fálica, na qual o 

feminino se articula à castração e à passividade em oposição ao masculino que é referido ao 

fálico e à atividade (1905/1996j). A sexualidade feminina designa o destino da sexualidade da 

mulher dentro dessa referência fálica (1933/1996d). E a feminilidade assinalaria uma inscrição 

do erotismo nos homens e nas mulheres não mais regulada à lógica fálica (1937/1996a). 

Em síntese, o que Freud diz sobre as mulheres é, antes de tudo, como ressalta Molina 

(2016), o que seu entorno falava sobre elas, impregnado da racionalização científica da época 

com seus determinismos biológicos. Isso só foi sendo modificado na medida que ele foi 

sinalizando distinções entre o é que a mulher e o que é a feminilidade. Porém, apenas 

desenvolvida pelos pós freudianos. Nesse sentindo, como toda investigação crítica, é necessário 

um mergulho na política, na cultura, na literatura e na arte. A mulher em Freud era a mulher de 

sua época.  

 

2.2 Subjetividade feminina e o Édipo em Freud   

Tendo em vista as afirmações de Freud sobre a feminilidade e a sexualidade da mulher, é 

notório quão obscura ele considerava as configurações sexuais femininas e a constituição da 

subjetividade feminina. Freud (1925/1996c) afirma, em Algumas consequências psíquicas da 

distinção anatômica entre os sexos: 

Examinando as primeiras formas mentais assumidas pela vida sexual das crianças, 

habituamo-nos a tomar como tema de nossas investigações a criança do sexo masculino, o 

menino. Com as meninas, assim supúnhamos, as coisas deviam ser semelhantes, embora 

de um modo ou de outro elas tenham, não obstante, de ser diferentes. O ponto de 

desenvolvimento em que reside essa diferença não podia ser claramente determinado (p. 

282). 

 

Vemos que as lacunas que pareavam a vida sexual da menina não eram claras, o que muitas 

vezes impediu a busca por respostas. Freud, apesar de ter escutado as mulheres histéricas que 

eram silenciadas em sua época, dedica um texto exclusivamente para debater sobre a 

constituição feminina apenas em 1925 quando a psicanálise já estava consolidada. E aí que 

começa a distinguir as particularidades do desenvolvimento psicossexual na menina. 

Apesar de considerar a natureza da feminilidade um enigma, Freud (1933/1996d) se 

empenhou nos últimos anos de sua vida a questionar o porquê da subjetividade tão peculiar da 

mulher. Evidentemente motivado pelas colegas analistas e suas pesquisas na clínica, em seu 

texto de 1933, ele ressalta, de acordo com sua natureza peculiar, “a psicanálise não tenta 

descrever o que é a mulher – seria está uma tarefa difícil de cumprir, mas se empenha em 

indagar como é que a mulher se forma, como a mulher se desenvolve desde criança dotada da 
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disposição bissexual” (p. 117).  

Anos antes, Freud escreveu alguns textos acerca do desenvolvimento psicossexual da 

menina e sobre como se daria a dissolução de seu complexo de Édipo. Para a compreensão da 

constituição subjetiva feminina é necessário, assim, que retomemos a trama do Édipo, 

fundamental no desenvolvimento da feminilidade. Em seus primeiros textos, Freud ressaltou a 

diferença entre os sexos, as particularidades do complexo de Édipo e do complexo de castração 

na menina e no menino. 

De forma geral, podemos afirmar que as teorizações sobre o complexo de Édipo 

compreendem o trajeto, percorrido por toda criança, desde o estado perverso polimorfo infantil 

à organização genital sexuada (Freud, 1905/1996j; 1925/1996c). Kehl destaca uma advertência 

de Freud: “esta organização [genital] é produzida pelo recalque dos amores edípicos e, 

consequentemente, pela identificação aos ideais parentais de gênero, dados pela cultura” (1996, 

p. 12). 

O complexo de Édipo, de modo geral, é entendido a partir da história do Édipo-Rei. Em 

linhas gerais é compreendido como os desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação 

aos pais. Pode ser visto de duas maneiras, uma positiva e outra negativa. A positiva é o desejo 

da morte do rival do mesmo sexo e desejo pelo sexo oposto. Na negativa no modo inverso: 

amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto. O 

complexo de Édipo se inicia na infância, porém é revivido na adolescência, quando pode ser 

superado em maior ou menor grau. Ele desempenha um papel primordial na estruturação da 

personalidade e na organização do desejo humano.  

Junto ao complexo edípico, Freud também observou e teorizou acerca do complexo de 

castração. Esse complexo se ancora na fantasia de castração criada em torno da diferença 

anatômica entre os sexos, ou seja, da presença ou ausência do pênis observada pelas crianças. 

Essa diferença anatômica seria atribuída, pela criança, à amputação do pênis na menina e à 

possibilidade de isso também acontecer com o menino. Freud destaca a importância do 

complexo de castração para o complexo de Édipo da menina onde acontece a construção de sua 

sexualidade. É nesse complexo que ocorre o processo que a leva a abandonar a mãe como 

primeiro objeto de amor e a tomar o pai como objeto. Freud destaca que 

Nas meninas, o complexo de Édipo levanta um problema a mais que nos meninos. Em 

ambos os casos, a mãe é o objeto original, e não constitui causa de surpresa que os meninos 

retenham esse objeto no complexo de édipo. Como ocorre, então, que as meninas o 

abandonem e, ao invés, tomem o pai como objeto? (1925/1996c, p. 284). 

 

O que leva a menina a trocar a mãe como objeto de amor e tomar o pai é o desejo de possuir 
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o pênis. Nessa perspectiva, ela percebe, com o tempo, que a mãe também é castrada e a culpa 

por ter lhe dado um órgão sexual inferior. Assim, busca no amor do pai a satisfação do desejo 

de ter ou ser um falo (Freud, 1925/1996c; 1933/ 1996d). Esse desejo de possuir o pênis é, na 

leitura freudiana, substituído pelo desejo de ter um filho. Essa concepção se estabelece como 

paradigma em diferentes momentos de sua obra. Na Conferência XXXIII – Feminilidade 

(1933/1996d), afirma que 

O desejo que leva a menina voltar-se para seu pai é, sem dúvida, originalmente o desejo de 

possuir o pênis que a mãe lhe recusou e que agora espera obter de seu pai. No entanto, a 

situação feminina só se estabelece se o desejo do pênis for substituído pelo desejo de um 

bebê, isto é, se um bebê assume o lugar do pênis, consoante uma primitiva equivalência 

simbólica (p. 128).  

 

Para a Psicanálise, o complexo de Édipo é fundamental não apenas para a compreensão da 

entrada da criança no universo simbólico, mas também para o processo civilizatório. É a partir 

dele que se constituiu, culturalmente, a Lei que passa a regular as regras da convivência 

humana, e, em termos individuais, o supereu, que marca simbolicamente a internalização 

cultural da Lei, ou seja, as regras de convivência civilizatórias. Em Freud, para a menina, a 

descoberta de que é castrada representa um marco decisivo em seu crescimento. A partir disso, 

“partem três linhas de desenvolvimento possíveis: uma conduz a inibição sexual ou à neurose, 

outra à modificação do caráter no sentindo de um complexo de masculinidade, a terceira, 

finalmente, à feminilidade normal” (Freud, 1933/1996d, p. 126). Nesse momento a 

feminilidade ainda assume ligação com que é próprio da mulher, e não como princípio subjetivo 

de ambos os sexos inseridos na lógica da falta.  

Freud concebe que a diferença sexual anatômica é parte fundamental para a formação 

subjetiva de meninas e meninos. Além disso, o pênis seria importante vetor simbólico na 

fragilidade do supereu das mulheres. Nesse momento de entrada no Édipo, a castração ainda 

tem moldes apenas de fantasia, já que a castração para as meninas é apenas uma ameaça 

infundada, já que ela não possui um pênis há perder. Resumidamente,  

A diferença entre o desenvolvimento sexual dos indivíduos dos sexos masculino e feminino 

no estádio que estivemos considerando é uma consequência inteligível da distinção 

anatômica entre os órgãos genitais e da situação psíquica ai envolvida; corresponde à 

diferença entre uma castração que foi executada e outra que simplesmente foi ameaçada 

(Freud, 1925/1996c, p. 289). 

 

Depois de esclarecido como se dá a resolução do complexo de Édipo e importância da 

castração na menina, Freud ressalta como a bissexualidade é mais intensa na mulher do que no 

homem. Isso ocorreria porque, afinal, ela só recusou a amor materno pelo fato da mãe também 

não ter falo. E era nisso que consistiria o enigma da mulher: ela não tem uma posição definida, 



56 
  

pois  

[...] no transcorrer da vida de algumas mulheres existe uma repetida alternância entre 

períodos em que ora a masculinidade, ora a feminilidade, predominam. Determinada parte 

disso que nós, homens, chamamos de “o enigma da mulher”, pode, talvez, derivar-se dessa 

expressão da bissexualidade na vida da mulher (Freud, 1933/1996d, p. 130). 

 

A dissolução ‘normal’ do Édipo da menina se daria pela troca do desejo de possuir um 

pênis pelo desejo de ter um filho. Porém, é difícil pensar numa renúncia como essa nos dias de 

hoje, e aceitar a maternidade como uma espécie de consolo único para a castração, como 

discorre Kehl (2016).  Segundo Birman (2016), em sua investigação sobre o erotismo, para 

Freud, o pênis não definiria apenas a diferença sexual e a ruptura entre gerações- pais e filhos-

, mas as identificações sexuadas na subjetividade, passando de objeto apenas parcial para uma 

posição de objeto absoluto. Podemos debater, que em uma cultura como a nossa, em que desde 

a Antiguidade a masculinidade era compreendida como símbolo de perfeição e divindade, 

convencionou-se a chamar de falo aquilo que sinaliza um valor e poder social e, em muitos 

momentos como de sinônimo de pênis. Como abdicar a alguma espécie de falo, se a mulher 

também deseja ser amada ou, como solicita seu narcisismo, também ser prestigiada (Kehl, 

2016). Ou como ter sua existência legitimada numa sociedade masculina que reconhece como 

única função social da mulher a de ter filhos. Ou como Federici (2004) discute, como a única 

provedora de mais mão de obra precarizada e mais pobreza, bases para a manter o sistema 

capitalista.  

Nos parece que o que está sempre em jogo é a busca quixotesca pela completude narcísica 

que ocorre em todos os sujeitos, independentemente da sua posição na trama dos sexos (Kehl, 

1996). É uma busca por algo que nunca teremos, pois a castração está posta no âmbito simbólico 

para todos independentemente do lugar que se coloca o sexo. Contudo, é de se pensar que 

meninos e meninas experimentam, inicialmente, a incompletude de modos diferentes, pois, 

além de uma castração de modo diferente, estão inseridos na cultura de formas distintas. É 

evidente que o laço social contemporâneo constrói para a mulher outras insígnias da 

“completude” não necessariamente atreladas a ter um filho. Como consequência das mudanças 

significativas decorrentes dos movimentos sociais da segunda metade do século XX, podemos 

pensar que, na sociedade atual, homens e mulheres já mirem a ilusão da completude a partir de 

objetos menos dessemelhantes: carreiras profissionais, ascensão social e financeira, objetos de 

consumo etc (Kehl, 2016); (Birman, 2016).  

Kehl (1996) afirma que é obvio que “é na ameaça da perda do amor, e não do pênis, que 

sinaliza a necessidade da renúncia feminina no Édipo. É para não ser eliminada pela mãe rival 
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e para poder ser amada de algum jeito pelo pai que a menina aceita a feminilidade como destino” 

(p. 60). Uma premissa que, apenas ao final de sua obra, Freud apresentou, e que foi 

desenvolvida posteriormente pelos psicanalistas da segunda geração, como Klein e Lacan, entre 

outros.  

Como vimos no decorrer do desenvolvimento de sua obra, Freud afirmou, em diversos 

momentos (1925/1996c; 1931/1996h; 1933/1996d), a inferioridade do feminino. Como 

podemos ver no texto de 1933:  

A vergonha, considerada uma caraterística feminina par excellence, contudo, mais do que 

poderia supor, sendo uma questão de convecção, tem, assim acreditamos, como finalidade 

a ocultação da deficiência genital. (...) Parece que as mulheres fizeram poucas 

contribuições para as descobertas e invenções na história da civilização; no entanto, há uma 

técnica que podem ter inventado – trançar e tecer. Sendo assim, sentir-nos-íamos tentados 

a imaginar o motivo inconsciente de tal realização. A própria natureza parece ter 

proporcionado o modelo que essa realização imita, causando o crescimento, na maturidade, 

dos pelos pubianos que escondem os genitais (1933/1996d, p.131).  

 

Freud vivia imerso em uma cultura totalmente patriarcal e muitas das suas certezas sobre a 

mulher derivavam de uma concepção histórica da mulher como ser inferior, pertencente ao sexo 

oposto e imersa nas suas determinações ‘naturais’. É claro que não há subjetividade que se 

constitua fora da inserção social e cultural, e a de Freud foi constituída imersa em sociedade 

masculina e dominadora. Apesar disso, observamos, no decorrer de sua obra, algumas 

concepções sendo revistas e alteradas e até mesmo abandonadas, como já ressaltamos em outro 

momento. 

Freud sempre considerou a formação subjetiva da mulher algo misterioso, isso para ele era 

devido às especificações do Édipo na menina, e de toda a trama que a obriga a sair da satisfação 

clitoridiana e tornar a vagina seu órgão sexual de prazer. A menina precisa  abandonar o 

primeiro objeto de amor, sua mãe, para tomar o pai; abandonar o desejo de ter um pênis para o 

desejo de ter um filho, torna a complexidade da subjetividade feminina muito além do que 

Freud imaginou. Apesar de toda essa “complexidade” envolvida no processo da mulher se 

“tornar feminina”, ou seja, assumir o destino de sua anatomia, consequente de toda a carga 

histórica e social envolvida nesse processo, Freud ainda considerava a mulher e o feminino 

como algo ínfero. Ele afirma que 

[...] para as mulheres, o nível daquilo que é eticamente normal, é diferente do que ele é nos 

homens. Seu superego nunca é tão inexorável, tão impessoal, tão independente de suas 

origens emocionais como exigimos que seja nos homens. Os traços de caráter que críticos 

de todas as épocas erigiram contra as mulheres – que demostram menos senso de justiça 

do que os homens, que estão menos aptas a submeter-se as grandes exigências da vida, que 

são amiúde influenciadas em seus julgamentos por sentimentos de afeição ou hostilidade – 

todos eles seriam amplamente explicados pela modificação na formação de seu superego 
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que acima inferimos (1925/1996c, p. 290). 

 

Nesse texto de 1925, Freud cita várias vezes sua concepção de mulher. Esclarece que, pelas 

configurações particulares de seu Édipo, o superego da mulher não é tão austero como o dos 

homens, o que seria extremamente prejudicial à sociedade e a igualdade entre os sexos nunca 

seria obtida. Também afirma que nem o homem consegue alcançar plenamente o ideal de 

masculino: 

Não devemos nos permitir ser desviados de tais conclusões pelas negações das feministas, 

que estão ansiosos por nos forçar a encarar os dois sexos como completamente iguais em 

posição e valor, mas, naturalmente, concordaremos de boa vontade que a maioria dos 

homens também está aquém do ideal masculino e que todos os indivíduos humanos, em 

resultado de sua disposição bissexual e da herança cruzada, combinam em si características 

tanto masculinas quanto femininas, de maneira que a masculinidade e a feminilidade puras 

permanecem sendo construções teóricas de conteúdo incerto (p. 290). 

 

Mesmo com o primado da bissexualidade postulado desde 1905, vemos, nessa passagem, 

que Freud assume, pela primeira vez, que masculino e feminino não existem de forma pura. A 

premissa de que seria possível alcançar, depois da puberdade, uma posição masculina ou 

feminina, começa a se modificar em seus escritos. Nas Novas conferências introdutórias à 

psicanálise publicadas 1933, já vemos algumas mudanças em seu discurso em que ressalta que 

as características ditas femininas e masculinas então muito aquém das determinações 

anatômicas e ainda são incógnitas.  

Essa conferência de 1933, intitulada Feminilidade, Freud faz afirmações que demostram 

uma mudança em seu modo de pensar desde o texto de 1925. Ele passa a considerar que, de 

certo modo, as disposições sociais determinavam as mulheres a assumir um papel passivo. Ele 

afirma que 

Poder-se-ia considerar característica psicológica da feminilidade dar preferência por fins 

passivos. Isto, naturalmente, não é o mesmo que passividade; para chegar a um fim passivo, 

pode ser necessária uma grande quantidade de atividade. Talvez seja o caso de que uma 

mulher, com base na sua participação na função sexual, a preferência pelo comportamento 

passivo e por fins passivos se estenda à sua vida, em grau maior ou menor, 

proporcionalmente aos limites, restritos ou amplos, dentro dos quais sua vida sexual serve, 

assim, de modelo. Devemos, contudo, nos acautelar nesse ponto, para não subestimar a 

influência dos costumes sociais que, de forma semelhante, compelem as mulheres a uma 

situação passiva (1933, p. 116, destaque nosso). 

 

Apesar de começar a considerar as determinações sociais na subjetividade da mulher, Freud 

ainda sustenta que a inveja do pênis, herdada do Édipo, predomina na vida mental da mulher. 

Além disso, seria essa inveja o que a impede de ter senso de justiça, além de considerar a 

sublimação da mulher como pobre em relação a do homem. Nesse sentido, ressalta que 
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O fato de que as mulheres devem ser consideradas possuidoras de pouco senso de justiça 

sem dúvida se relaciona à predominância da inveja em sua vida mental; isso porque a 

exigência de justiça é uma fixação da inveja e estabelece a condição sob a qual uma pessoa 

pode pôr de lado a inveja. Também consideramos as mulheres mais débeis em seus 

interesses sociais e possuidoras de menor capacidade de sublimar instintos, do que homens 

(Freud, 1933/1996d , p. 133).  

 

Sobre a sublimação da mulher, Freud reiterou diversas vezes que a sublimação feminina é 

improdutiva. “Que nossa única contribuição para a civilização foi ter descoberto a arte de tecer 

os panos com que cobrimos nossa castração [...]” (Kehl, 1996, p.65). Ao finalizar a conferência 

a Feminilidade (1933/1996d), Freud tenta caracterizar o feminino na busca de concluir o 

conceito de feminilidade, incluindo de que modo as diferenças no desenvolvimento 

psicossexual, mais especificamente no complexo de Édipo e de castração, distinguem as 

características subjetivas no feminino.  

A grande evolução na compreensão da formação da subjetividade feminina por Freud é 

quando ele abandona a concepção de feminilidade de antes e a coloca em âmbito simbólico 

(Freud, 1937/1996a) e não demarcador do sexo. Como o próprio Freud (1933/1996d) afirma, 

por mais ambivalente que possa parecer, cabe a psicanálise investigar como a mulher se torna 

mulher.  

Na psicanálise contemporânea, podemos constatar avanços com as concepções 

reelaboradas em torno da feminilidade, do feminino e da mulher. Problematizar todas essas 

questões da formação subjetiva da mulher na Psicanálise foi e ainda é uma complexidade, 

principalmente pela falta de unanimidade. Mesmo que as contribuições de Freud tenham se 

tornado indeléveis e em muitos momentos revolucionárias, principalmente aquelas ligadas a 

compreensão da sexualidade. Várias dessas compreensões colocaram secundariamente ou 

esqueceram totalmente as determinações históricas e sociais na constituição subjetiva da 

mulher. Porém, não deixaram de ser um rompimento e novo modo de ser compreender a mulher 

e o feminino posto na época. Considerando que Freud revolucionou a forma de compreensão 

não apenas da sexualidade, mas do sujeito. 

Mas algumas teorias pós freudianas, apesar de terem avançado, ainda possuem uma dose 

de ideias hegemônicas acerca da sexualidade feminina e da feminilidade. Considerando a 

questão dos pós-freudianos e os avanços que provocaram, Kehl tece uma crítica acerca do 

célebre axioma lacaniano segundo o qual ‘a mulher não existe’. Ela ressalta que, se assim fosse, 

“para o inconsciente, bem compreendido, significa que não existimos para nosso próprio 

inconsciente também!” (1996, p.56). Seu estudo destaca que afirmações e postulações como 

essas reafirmam o que parece ser uma certa cegueira social para o feminino. Kehl indaga, da 



60 
  

mesma forma, sobre até que ponto a invisibilidade histórica da mulher não corresponderia não 

apenas aos desejos dos homens, mas também das mulheres. Nesse ponto, podemos considerar 

até que ponto a falta de desejo de visibilidade histórica das mulheres era realmente desejo ou 

uma invisibilidade necessária, tido que a existência das mulheres sempre foi legitimada por 

outro caminho, como o da maternidade. Isso pode ser exemplificado apenas observando a 

história, vemos: a importância de Maria sempre foi dada por ela ter sido a mãe de Jesus. É 

evidente que a cegueira social para o feminino, por menor que seja atualmente, continua a 

deixar as mulheres em papéis coadjuvantes. E os aforismos e metáforas por mais que estejam 

no campo simbólico, não deixam de contribuir para que a mulher se perpetue nesse lugar de 

inferioridade (Kehl, 2016). 

Como vimos, com os progressos e as necessidades que vieram após a Segunda Guerra, a 

mulher assumiu postos inimagináveis até para as ideias psíquicas revolucionárias de Freud. O 

mercado de trabalho, o voto, a universidade, a ciência, a psicanálise etc. se tornaram papeis 

“masculinos” e “femininos”. O órgão sexual não é mais determinante da subjetividade, como o 

criador da Psicanálise mesmo afirmou, mesmo que de forma contraditória. O que constitui o 

masculino e o feminino escapa à anatomia. Essas concepções também foram construídas 

historicamente por todos nós. 

Ninguém nasce homem ou mulher, tornamo-nos homens ou mulheres, como afirma 

Beauvoir (1991). E esse tornar-se se dá ao fim de um percurso que exige de cada um o 

“abandono” das disposições bissexuais primárias, das potencialidades polimorfas, e da 

indiscriminação sexual infantil, ressalta Kehl (1996). Esse “abandono” seria o recalque que 

nosso psiquismo seria obrigado a fazer a fim de se adequar aos “acordos” com a cultura. 

Entretanto, o recalque “não impede o representante pulsional de continuar existindo no 

inconsciente, de continuar a se organizar, a formar novas representações derivadas e estabelecer 

ligações. O recalque, na verdade, só perturba a relação com um sistema psíquico, a saber, o 

sistema consciente” (Freud, 1914/2004, p.179). 

Desse modo, todos os seres humanos possuem disposições bissexuais. Masculino e 

feminino são categorias construídas historicamente e economicamente para definir os lugares 

que homens e mulheres poderiam ocupar. Atividade e passividade são termos muito variáveis 

e que depende da perspectiva – passivo para quê? Ativo para quê?  E, como ressalta Dolto 

(1996, p. 31), 

No que diz respeito a suas inquietações e desejos, o ser humano é, em sua essência, 

bissexuado. Atribui-se em geral ao termo feminino sentindo passivo de recepção, e ao 

termo masculino o sentido ativo de emissão, significados que derivam da organização 

biológica de cada sexo. Mas, se as pulsões genitais apresentam sempre dominantes ativas 
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ou passivas, a libido, no sentido psicanalítico, é sempre ativa (p. 31). 

 

Desse modo, vemos como a mulher ainda está descobrindo a lidar com as novas exigências 

que lhe são feitas, as ditas masculinas e as femininas. Aprendendo a construir novas 

possibilidades de ser, dentro e fora da vida doméstica, com ou sem filhos, na 

heterossexualidade, na homossexualidade ou na bissexualidade. Um abandonar-se a si -

abandonar a compreensão cultural do que é ser mulher: bela, recatada e do lar-, os antigos e 

novos jeitos de se dizer o que se precisa ter para ser. 

Vemos que o patriarcado ainda se sobrepõe à existência da mulher (a questão se negras ou 

brancas, pioram ou amenizam a condição delas), os números do feminicídio2 estão aí para nos 

alertar, e por mais negado que seja, os resquícios disso refletem no modo como as mulheres se 

relacionam, sejam elas heterossexuais, homossexuais ou bissexuais. 

A mulher já se constitui no mundo internalizando a ideia de que não tem muito a perder, 

pois, afinal, o falo representado pelo pênis como valor absoluto ela não o tem. Por isso, ela tem 

que construir algo, de modo que a admirem. Às vezes é pela aparência física, às vezes pela 

quantidade de parceiros sexuais, ás vezes a única maneira de suportar ter nascido mulher é 

negando tudo que tenha de “feminino”. Pode ser um modo de negar a castração, que está posta 

para todos os sujeitos, um modo de substituição fálica se fazendo investir de todas as outras 

formas que são valorizadas socialmente, já que a constatação da incompletude nos faz viver na 

busca pelo gozo e na esperança da completude. Afinal as mulheres acabam gostando da ideia, 

como enfatiza Kehl (1996), de serem desorganizadoras do pacto civilizatório. Posto que a 

existência da mulher sempre foi marcada pela passividade e ao mesmo tempo por terem que ser 

domadas, a que põe em risco o casamento, a família, o lar burguês e a maternidade.  

Kehl (1996) assinala que as reduzidas possibilidades de identificações da mulher, se 

tornaram uma segunda castração. Apenas com as mudanças do último século, a mulher pôde se 

libertar e aspirar outras saídas libidinais, das quais não incluíam filhos. Nesse sentido, podemos 

refletir que, além da castração simbólica que se impõe a meninos e meninas, a mulher ainda 

teve que lidar com uma castração a nível social. Após a constatação da falta e da ilusão da 

onipotência, os meninos conseguem construir vias de superação dessa ferida narcísica via 

trabalho e sexo (Zanello, 2018). Esse caminho era negado à menina, e seu único caminho para 

buscar contornar a ferida narcísica era o caminho da maternidade. Ao afirmar que a resolução 

do Édipo da menina se daria apenas anos depois com a maternidade, Freud estava afirmando, 

                                                           
2 Em 2018, foram 1.173 casos registrados no pais. Uma mulher morta por sua condição de gênero a cada duas 

horas (Caesar, Reis e Velasco, 2019). 
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como concepção cultural, de que ser mãe era o único destino possível para a mulher naquela 

sociedade (Kehl, 2016). A mulher só conquistou a liberdade de amar e trabalhar anos depois da 

teoria freudiana. E, ainda, hoje essa liberdade não é plena. Kehl ressalta que 

A castração feminina foi equivalente à castração infantil (e a onipotência, idem), enquanto 

a mulher não teve, entre suas possibilidades identificadoras, acesso aos dois grandes 

caminhos libidinais da vida adulta, freudianamente falando: a liberdade de amar e trabalhar. 

Aqui, amar significa eroticamente, caminho que só as modernas técnicas anticoncepcionais 

franquearam à mulher, derrubando tão depressa o tabu da virgindade que a humanidade 

ainda não aprendeu a conviver com o fato. E trabalhar, é claro, significa na concepção 

freudiana algo mais do que ser capaz de lavar roupas e processar alimentos: significa capaz 

de sublimação (1996, p. 65). 

 

Assim, vemos que as concepções da Psicanálise freudiana refletiam o campo social que 

estava inserido, em que o valor da mulher era dado pela maternidade, valor de existência 

introjetada no processo de subjetivação das mulheres desde o século XVIII. Observamos que 

alguns avanços foram feitos no rumo de uma relativização dos papéis masculino e feminino, e 

que a contribuição das mulheres para a Psicanálise foi imprescindível para uma crítica interna 

da teoria, o que alterou, de certo modo, a forma como a mulher é compreendida. Fálica ou não, 

mas ouvida como sujeito de fala e de desejo. 

É certo que as ideologias hegemônicas a respeito da mulher diminuíram sua força, porém 

ainda estamos longe de um tratamento social de equidade. Ela ainda tem medo de sair à noite 

sozinha, é culpada pelas violências que a acometem, culpadas pela gravidez não desejada, e 

também no caso da decisão de abortar. As mulheres são culpadas por quase tudo, pelo simples 

fato de serem mulheres, ou pelo que representam. Uma mínima diferença que se inscreve no 

corpo, mas ressoa nos modos de subjetivação na cultura. Essa mínima diferença que fez com 

que Freud se atentasse e buscasse compreender o se tornar mulher, mas apesar de sua 

sagacidade e sua coragem de investigação deixou escapar que as consequências psíquicas da 

distinção anatômica entre os sexos, não eram apenas consequência de sua natureza mas de uma 

sociedade, que aspirava um projeto econômico nas quais as mulheres deveriam assumir aqueles 

lugares e para isso deveriam ser limitadas ao casamento, ao lar e a maternidade. Até porque as 

mulheres das classes trabalhadoras, negras e pobres nunca tiveram a oportunidade de serem 

ouvidas. Como dito antes, Freud acusou a fumaça, mas não foi capaz de descobrir a origem do 

fogo.  

 

2.3 A sexualidade feminina na psicanálise – questionamentos e atualizações  

Como vimos, na Psicanálise, a complexidade da sexualidade da mulher se dá desde cedo, 

desde a sexualidade pré-genital da infância até a organização genital a partir da puberdade. As 
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peculiaridades da sexualidade da mulher se fazem por uma inscrição necessariamente 

ambivalente. “Mas o que fazer para o resto da vida, com essa dupla inscrição de prazer – 

clitoridiano e vaginal, “ativo” e “passivo”, “masculino” e “feminino” -, tão presente em nosso 

corpo e que confere tanta ambiguidade às nossas sensações e atitudes sexuais?” (Kehl, 1996, p. 

60). 

Ainda não temos respostas, mas podemos fazer várias indagações a respeito. As 

singularidades da quais cada mulher vivencia sua sexualidade, no sentindo psicanalítico, com 

tal ambiguidade na inscrição do prazer, ainda é uma incógnita. Porem podemos caminhar no 

sentindo de como cada mulher dentro das insígnias do feminino e do percurso histórico, 

econômico e cultural aprende a lidar com essa dupla inscrição sexual, limitando a ou a 

ampliando. Kehl (1996), afirma que acabamos por gostar desse “mistério” que rodeia nossa 

sexualidade, a ideia de que possuímos uma sexualidade e uma afetividade insubmissas, 

desorganizadoras do pacto civilizatório, como escreveu o fundador da Psicanalise.  

Sobre as capacidades sublimatórias, Kehl afirma que Freud parece não ter levado em 

consideração as configurações sociais que determinam essa conjuntura: 

As limitações biológicas da mulher-mãe, o confinamento doméstico, etc. não podia prever 

que a família iria se modificar, a maternidade iria se tornar uma opção, ao menos para as 

mulheres das sociedades mais ricas, e milhares de Noras [caso clínico conhecido de Freud, 

onde seu sintoma era querer trabalhar] entrariam no mercado de trabalho (1996, p. 51). 

 

Essas mudanças sociais que ocorreram a partir das últimas décadas do século XX, alteraram 

o comportamento sexual da mulher. Mesmo em meio a opressões, muitas conseguiram resistir 

e reafirmar sua sexualidade e seu desejo. Entretanto, observamos que apesar de tantas alterações 

sociais e culturais, ainda há espaços nos quais as mulheres ainda são vistas como seres 

subalternas, até mesmo por elas próprias, em uma identificação opressiva. Não se trata de 

reivindicar uma igualdade de subjetividades, mas sim de possibilidades. É necessário que se 

reconheça  

 [...] uma indiscriminação entre os campos masculino e feminino, tornada evidente na pós-

modernidade, quando um relaxamento na repressão (não no recalque) imposta pelos 

costumes deixa de produzir as diferenças aparentemente “fundamentais” entre homens e 

mulheres. O desconforto provém da constatação de que a aproximação entre estes campos 

produz muito mais intolerância do que diálogo, muito mais rivalidade do que desejo (Kehl, 

1996, p.14).   

  

Ao mergulhar em iguais condições em relação ao homem, na conquista de seu prazer 

sexual, a mulher também ficou sujeita a outra lei: a do desejo do outro. Lei que só faz sentindo 

quando seu próprio desejo entra em cena. Vemos que, apesar das configurações sociais atuais, 

ainda há um certo desdém por parte de alguns homens e segmentos da sociedade em relação a 
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essa mulher que usufrui da liberdade de amar e trabalhar tal qual o homem. Que insistem na 

premissa da mulher como sexo frágil que sonha com “príncipe encantado e contos de fadas”, a 

eterna bela, recatada e do lar3. É claro que muitas mulheres internalizam essa opressão social, 

reafirmando e naturalizando as relações de gênero, que infelizmente, ainda classifica, generaliza 

e discrimina o comportamento da mulher. Notamos como é comum algumas mulheres 

reproduzirem essas atitudes e preconceitos para consigo mesmas, idealizando o casamento e a 

maternidade como meios de afirmação social ou como naturalização do ser mulher. As ideias, 

por exemplo, ainda propagadas do suposto instinto materno ou da culpa da vítima de um estupro 

por suas roupas. 

Kehl ressalta que o ambiente doméstico, lugar que se afigura tão apropriado a que a mulher 

seja plenamente mulher no discurso e imaginário hegemônico e também por Freud, mostra-se, 

pelo contrário, o espaço onde isso parece impossível. Ela observa que “há uma certa 

exasperação, uma certa irritação na fala das mulheres (na clínica e fora dela) que contam sobre 

a enorme exigência das tarefas e de cuidado com os filhos” (Kehl, 1996, p. 64). No mesmo 

mecanismo, muitas mulheres aceitam ou simplesmente ignoram o fato de serem objetos sexuais 

e/ou serem colocadas no lugar de apenas rainhas de lares e cuidadoras excepcionais, assumem 

uma posição passiva e subalterna, sujeita a satisfazer apenas o desejo do outro. Como discorre 

Zanello (2018), há uma prevalência social na vida das mulheres do dispositivo materno e do 

dispositivo amoroso. Consideram, muitas vezes, que serem “forçadas” a fazer sexo com seu 

marido não é estupro, porque, afinal, o casamento daria a permissão para o homem o fazer. Ou 

como ainda ocorre de pais fazerem a iniciação sexual da filha, levando-as a acreditar que isso 

é ensinamento. 

A sexualidade da mulher, por mais difícil que seja admitir, ainda é um tabu. Por mais 

banalizado que esteja seu corpo, sua imagem, seu desejo, ainda se mantém um imaginário social 

da mulher criada para o casamento. Aquela que, mesmo que tenha uma vida profissional bem-

sucedida ainda lhe é exigida a responsabilidade quase exclusiva pelos afazeres domésticos e o 

cuidado com os filhos. Ao analisar essas questões, Kehl (1996), destaca que 

Por outro lado a mulher que assume mais diretamente a sua sexualidade se depara com o 

horror masculino diante desse vazio-que-fala, já que no (seu) inconsciente toda mulher se 

confunde com a figura da mãe, cuja voracidade seduz mas ameaça – de onde se conclui 

que a tradicional interdição da sexualidade feminina, além dos motivos práticos de controle 

da linhagem dos herdeiros, fundava-se no temor inconsciente à mãe devoradora. Mitos 

antigos, como o das Bacantes, já vinham dizendo que a sexualidade feminina livre de freios 

poderia ser muito perigosa (p. 51). 

                                                           
3 Expressão utilizada pela revista semanal Veja, em sua reportagem de capa sobre a primeira-dama Marcela Temer, 

para contrapor à imagem da presidenta deposta Dilma Rousseff (Linhares, 2016). 
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Além desse horror masculino (que é social), a identidade sexual assumida da mulher, seja 

a heterossexual, a homossexual ou bissexual, fazem com que as mulheres sejam invadidas por 

um sentimento de culpa, culpa por sentirem o que sentem. Sejam elas devassas ou puritanas, 

uma culpa, que como enfatiza Kehl (2016), está tão intrínseca no discurso da mulher, que nos 

fazem questionar essa culpa como próprio fator constituinte da sexualidade dela.  

Nosso debate em torno da psicanálise é buscar debater que mesmo que nascemos como 

uma marca que diferencie nossos corpos, quem diz o que elas significam somos nós. Como 

coloca a psicanálise algo além de nosso sexo faz nos tornamos homens ou mulheres, nos moldes 

que temos ou na subversão deles. Somos imersos socialmente nesses dois polos, homens ou 

mulheres, mas somos nós que decidimos o que significa ser cada um deles.  

Kehl (1996) afirma que, para Freud, pela mínima diferença inscrita em nossos corpos, 

tínhamos que nos formar homem ou mulher. Papeis que socialmente já estão predeterminados, 

antes mesmo de nosso nascimento, afinal somos serem inseridos na linguagem. A distinção nas 

cores do enxoval do bebê é um exemplo, que já deixa marcado o lugar esperado e colocado por 

cada sexo em nossa cultura.  

O inconsciente, se é todo sexual, não é sexuado; se para Freud, “anatomia é destino”, isto 

significa que a partir da “mínima diferença” inscrita em nossos corpos, temos de nos 

constituir homens ou mulheres à custa de tudo o que, do ponto de vista do inconsciente, é 

indiferenciado (Kehl, 1996, p. 13). 

 

É importante ressaltar que inconscientemente não existe diferença sexual inscrita. O que 

existe são as consequências das diferenças sexuais determinadas pela cultura. Nessa 

diferenciação entre os sexos, a teoria lacaniana avança um pouco sobre este ponto, sugerindo 

que linguagem é destino (Jorge, 2010). É a cultura que nos designa destinos diferenciados como 

homens e mulheres. Kehl ressalta que “do ponto de vista do inconsciente, a diferença – embora 

fundamental – também é mínima: depende do modo de inscrição dos sujeitos, homens ou 

mulheres, sob a ordem fálica que organiza o desejo, mas que não fixa necessariamente o gênero 

a sexualidade” (1996, p.13). 

Não se pode isolar uma feminilidade pura, uma essência do feminino, das condições que 

produzem a subjetividade e as significações imaginárias (Vasconcelos, 2015). Somos, assim, 

por determinações outras. Não é a natureza do nosso sexo que determina nossa sexualidade, 

mas, sim, as consequências da inserção em uma cultura fálica, que valoriza e considera superior 

o masculino, que pelo menos socialmente se “iguala a nascer homem”.  

Muitas aquisições e avanços foram e são feitos com objetivo de provar nossa “libertação”. 

Consideramos que a primeira delas foi a pílula anticoncepcional e tudo que veio depois com 
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objetivo de controlar a reprodução. Posteriormente, a conquista do direito ao divórcio, que 

possibilitou muitas mulheres a serem “donas de suas próprias vidas”. Entretanto, as que 

vivenciam essa “liberdade” ou assumem o papel de complemento do homem, qualquer que seja 

a posição, continuam numa situação inferiorizada marcada historicamente.  

A complexidade da subjetividade constituída por uma sexualidade tão singular, demostra 

muitas soluções para a falta de um pênis, ou seja, o que ele representa na cultura. As afirmações 

de Freud, se tomadas em seu sentido restrito, não conseguem dizer da mulher que vemos hoje, 

não que a mulher que ele descreveu não exista, mas que cada vez mais vem sendo substituída 

por uma variedade inúmera de outras possibilidades (Silva & Folberg, 2008). A maternidade 

não é mais vivida como destino único:  

Ao longo de um século de peregrinações femininas, os filhos vêm perdendo muito do seu 

antigo lugar junto as mães – um tanto da antiga proteção, da disponibilidade, da presença 

continua; mas também um pouco do papel de consoladores das mães, de falo materno, de 

compensação pelas inúmeras renúncias impostas às mulheres (Kehl, 2012, p.53).  

 

Como ressalta Kehl (1996), o trinômio passiva-infantil-maternal já não dá conta de dizer 

da mulher, que começa ampliar o leque de suas possibilidades identificatórias.  A medida que 

amplia o leque de suas atividades se abre um mundo de possibilidades, com isso, expande seus 

territórios pela sociedade da qual faz parte. 

Mas a sexualidade feminina permanece um enigma social. Mas porque mesmo em uma era 

de “libertação sexual”? Como viemos tentando discutir durante todo nosso trabalho, a 

sexualidade da mulher não é em essência um enigma, mas que foi sendo edificada assim, e 

necessita ser para manter o lugar privilegiado dos homens, tanto no que diz respeito a liberdade 

sexual deles quanto a social no sistema capitalista. Como pontua Zanello (2018) ao discorrer 

sobre as masculinidades adoecidas, que são subjetivadas quase exclusivamente em torno da 

eficácia no trabalho (conquista material) e eficácia na vida sexual (de performance e de 

quantidade de parceiros). Mesmo que banalizada, a compreensão da sexualidade da mulher 

perpetua-se um ideal passivo, para fins de procriação. Quando não é assim, afinal não é uma 

regra, ela tem que atender aos ideais do matrimônio ou da monogamia. O corpo feminino 

extremamente objetificado, tornou-se bem de consumo.  

Kehl (1996) faz uma acertada descrição dessa “libertação” que ainda não sabemos 

simbolizar: 

Que a mulher tenha se tornado plenamente – não, plenamente talvez seja exigir demais até 

para um homem! -, capaz de amar e trabalhar, é essa a revolução na natureza humana que 

ainda não sabemos simbolizar, pois acena para a possibilidade de retraçar as vias de 

circulação dos valores fálicos em nossa cultura. Que tenhamos nós, mulheres, conquistado 

o falo da fala, preparando caminho para nossa própria existência, criando a possibilidade 
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da espécie, nem que seja a daqui duzentos anos, os signos de nossa subjetividade – ambígua 

sim; bissexual sim; incestuosa, também -, tudo que a mulher parece-que-é-mas-não-pode-

ser se torna possível na medida em que adquirimos existência também sublime, sublimada, 

acesso ao simbólico, substituindo as possibilidades concretas, limitadas, destinadas em 

grande parte ao recalque (p. 66). 

 

E que em meio a todo esse contexto histórico que estamos imersos, impregnados de 

preconceito, estereótipos e determinismos sociais, a mulher consiga se fazer ouvida. Que ela 

possa ter a possibilidade de escolher os caminhos que deseja trilhar, e que não seja morta por 

isso. Considerando todas as questões que determinaram esse desejo: os políticos, os econômicos 

e sociais.  

Kehl (1996; 2016) enfatiza que a mulher se descobriu quando percebeu que não era o pênis 

que lhe faltava, mas o falo, ou seja, o poder de se constituir a si mesma, e esse ‘falo ela tinha’, 

ou seja, ela também poderia busca-lo de outras formas, as ditas masculinas. Esse falo que 

ninguém tem, mas que existe a possibilidade de busca-lo e a esperança por tê-lo mesmo sendo 

mulher, constituem o seu desejo e o seu direito de desejar. E para isso as mulheres precisam ter 

direito de todo o seu corpo, de sua sexualidade, serem donas de seu corpo reprodutivo e a 

autonomia sobre sua própria vida (Federici, 2004). Como o controle de natalidade e acesso ao 

aborto legal. Por isso antes de pensarmos na construção e na subversão individual de cada 

mulher, precisamos colocar a liberdade das mulheres -e de todos os grupos explorados-, em um 

contexto sociopolítico.   
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Capítulo 3 

As mulheres e a velhice: os discursos edificados em torno de seu corpo 

A velhice, para além de etapa do ciclo vital com características e demarcadores 

fisiológicos, precisa também ser analisada como uma categoria social. E como toda categoria 

social, ela é definida historicamente, respondendo às demandas e interesses sociais de sua 

época. Um emblema dessa afirmação pode ser visualizado no contexto sócio-histórico do final 

do século XIX e mais incisivamente no século XX, apogeu do capitalismo. É a partir dessa 

época que, aos poucos, o discurso capitalista constituiu o primado da juventude – por seu 

potencial produtivo e reprodutivo –, a partir do qual a velhice começa a ocupar um lugar 

marginalizado do processo social (Bosi, 1994; Debert, 2000, 2010; Scharfstein, 2004). 

Goldman (2004) ressalta que o envelhecimento é um processo multifacetado, situado no 

tempo e no espaço, além de historicamente estabelecido. O processo de envelhecer além das 

transformações visíveis no corpo, engloba aspectos psicológicos, sociais e políticos. É um 

processo que ocorre durante todo o desenvolvimento do sujeito, mas com olhares sociais 

diferentes sobre ele. Cabe aqui ressaltar, que o envelhecimento é algo que acontece 

processualmente desde de o dia em que nascemos. Envelhecemos na medida em que vivemos. 

Já a velhice no discurso hegemônico, é compreendida como uma faixa etária da vida marcada 

principalmente pela aposentadoria, ou seja, pelo demarcador da força de trabalho. Mesmo 

observando que no proletariado, a aposentadoria é a porta de entrada no trabalho informal 

precarizado (Goldman, 2004). Assim a velhice, mesmo referindo-se a uma faixa etária 

determinada do desenvolvimento biológico, tem suas especificidades marcadas pela classe 

social, pela cultura e pelas condições socioeconômicas. Estas demarcam as condições sanitárias 

individuais e/ou coletivas da região e consequentemente da qualidade de vida do sujeito que 

envelhece. Enquanto na infância e na adolescência ‘ficar mais velho’ reflete aquisições de novas 

habilidades, papeis e status sociais, a partir da adultez se torna incrustado de ideias negativas. 

Birman (1997) e Debert (2000, 2010) destacam esse caráter ambíguo da concepção de 

envelhecimento e de velhice que reflete não apenas o lugar a partir do qual o sujeito encara o 

envelhecimento, mas também o processo histórico social que o constrói. 

Segundo Goldman (2004), a velhice só emerge enquanto fenômeno e preocupação social 

de alta relevância a partir do século XX, com o crescimento da expectativa de vida e os avanços 

significativos na área da saúde, do saneamento básico e da tecnologia, mais contundentes nos 

países desenvolvidos. No Brasil, os estudos sobre o tema e as preocupações com ela datam os 

anos de 1930, justamente na época que se iniciou um acelerado processo de industrialização e 
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urbanização na sociedade brasileira, afirma Rocha (2004). Momento em que a burguesia 

industrial do país chegou à direção do poder político (Boechat, 2017). 

Com o passar dos anos e aumento da população de idosos, a necessidade de 

institucionalizar a prática da clínica médica se fez necessário. Em 1961, foi criada a Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) como definição do marco profissional dessa 

especialidade (Rocha, 2004). No ano seguinte a Psicologia é regulamentada como profissão no 

país, e entra oficialmente no hall das ciências que buscavam um modo de “amenizar” os 

impactos sociais do envelhecimento da população.  

A partir da década de 1980, o processo de transição demográfica com aumento da 

população idosa se intensificou. O que provocou uma alteração na pirâmide etária brasileira, na 

qual, até esse momento, havia uma constância na estrutura populacional em que as camadas 

mais jovens prevaleciam (Rocha, 2004). A partir dessa década, observa-se que a velhice 

ultrapassa os limites da esfera da vida privada, junto com outras questões, e passa a atrair a 

atenção da sociedade brasileira, e também da sociedade moderna ocidental de forma geral. Com 

a emergência progressiva da velhice como problema social, o tema passou a ocupar um espaço 

no interior de algumas disciplinas como a Sociologia, Antropologia e Psicologia. A rapidez 

com que o processo de envelhecimento populacional, a partir dos anos 1980, trouxe 

preocupações financeiras para atender às demandas dessa população, sobretudo pelos impactos 

sobre as contas públicas. É o envelhecimento reduzido à velhice e ao desequilíbrio demográfico 

com um alto custo financeiro nas políticas sociais. A velhice passou a ser a construída como 

um problema a ser evitado ou resolvido (Rocha, 2004). 

 

3.1. A velhice enquanto categoria social 

Em uma sociedade regida pela compra e venda da força de trabalho, pela produtividade e 

consumo, quem não consegue se enquadrar nesse sistema “não existe” como cidadão, mas como 

problema social. Ou seja, quem se encontra em uma situação de inaptidão para o trabalho e para 

o consumo acaba por ocupar um lugar de não-existência. Ao olharmos para a velhice através 

da perspectiva do trabalho e do consumo, fica evidente a distinção entre os idosos-cidadãos 

consumidores e os velhos-pobres assistidos (Rocha, 2004). Enquanto os cidadãos-

consumidores são alvos da iniciativa privada, os pobres-assistidos continuam sob a tutela e 

proteção do Estado. Rocha (2004) ressalta que “os primeiros permanecem amparados pelas leis 

trabalhistas e previdenciárias, os segundos, ‘os assistidos’, ou seja, os trabalhadores que não 

possuem vínculo legal com o mercado de trabalho, como os idosos, compõem o conjunto de 

usuários da ‘assistência social pública’” (p.22).  
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Sobre as precárias condições de vida dos idosos da classe trabalhadora, Haddad 

(1986/2017) em sua obra “A Ideologia da Velhice”, afirma que: “...o drama da velhice vivido 

por crescentes segmentos da população, constitui a mais contundente denúncia da trajetória de 

vida imposta pelo reino do capital” (p.22). Vemos que há uma distinção social evidente entre 

os termos classificatórios idoso e velho – indicando no discurso social uma distinção entre o 

idoso-consumidor de classe média e alta, e o velho-pobre assistido que não mais produz e 

também não consome. Peixoto (2000) e Debert (2000; 2010) reafirmam que a palavra velhice 

está amplamente associada à decrepitude e improdutividade, enquanto a terceira idade está 

ligada ao consumo e à ideia de velhice ativa e produtiva. Um conceito mercadológico para 

vender bens e serviços. 

Temos, assim, a entrada na velhice demarcada pela aposentadoria – no caso da classe média 

– ou pela incapacidade de continuar vendendo sua força de trabalho – no caso da classe baixa 

(Haddad, 1986/2017). No Brasil, o direito à aposentadoria institucionalizada e garantida pela 

Constituição de 1988 é possível a partir dos 60 anos de idade. Essa demarcação cronológica da 

velhice, afirma Debert (2000), é necessária para que se garanta minimamente certos direitos, 

mas também para que se implemente certas políticas públicas. Mas esses parâmetros de 

definição são sempre muito variáveis, pois demarcadores fisiológicos, psíquicos e sociais 

também precisam ser levados em consideração. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por 

exemplo, estabelece parâmetros distintos para a entrada na velhice conforme o nível sócio-

econômico de cada nação. Daí a variação etária observada entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Enquanto que em países considerados em desenvolvimento, como o Brasil, 

é considerado idoso aquele que tem 60 anos de idade ou mais. Nos países desenvolvidos, o 

patamar começa aos 65 anos. Goldman (2004) enfatiza que as condições objetivas de vida da 

população intervêm diretamente no processo de envelhecimento e também na própria velhice, 

“tanto no que se refere ao aumento quantitativo da experiência de vida quanto à qualidade 

oferecida aos que envelhecem, através de políticas sociais nas áreas da saúde, da Previdência e 

da assistência” (p.64).  

As políticas públicas que surgiram nos anos 1990 e no início dos 2000 foram essenciais 

para a melhoria da vida e da inserção social dos idosos. Podemos destacar o Estatuto do Idoso 

(Brasil, 2003) que se consolidou por meio da Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, que ampliou 

significamente os direitos dos idosos no Brasil. Os direitos mais importantes, se referem às 

sanções frente a ações de negligência, discriminação, crueldade, opressão, maus-tratos, 

violência e/ou crueldade contra idoso, bem como frente a ações ou omissões que atentem contra 

seus direitos (Brasil, 2003). Essas sanções, entretanto, não se efetivam principalmente pela 
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insuficiência de fiscalização. Além disso, grande parte dos atos de negligência e violência 

contra o idoso é cometida por familiares ou pelos cuidadores (Muller, 2015; Silva & Dias, 

2016). 

Rocha (2004) ressalta que ao mesmo tempo em que se notava pequenos avanços no quesito 

das políticas públicas, os avanços experimentados tiveram um contraponto drástico, pois foram 

acompanhados pelo agravamento da questão social com a degradação crescente das condições 

de vida e de trabalho. A recessão econômica, o aumento da inflação, a crise do Estado e o 

agravamento da miséria. 

Apesar dos avanços das políticas públicas observadas no final da década de 2000 e no 

início dos anos 2010, a crise econômica que chegou ao Brasil mais precisamente em 2014, 

retomou o agravamento da miséria, e a retirada de direitos e amparo social, como podemos 

visualizar atualmente nos altos níveis de desemprego e na retomada da reforma da Previdência, 

marcada pela precarização ainda mais perversa para os trabalhadores. A discussão de novas 

normas para Previdência social, por exemplo, tem sido o foco dos governos a partir do 

impeachment4 de 2016, sem se levar em consideração a crescente pobreza que se reinstala no 

país. Como sabemos, a cada crise econômica os direitos sociais, principalmente das minorias, 

são os primeiros a serem questionados e diminuídos.  

Segundo Goldman (2004), aqueles que detém maior poder aquisitivo dispõem de variadas 

formas para vivenciar sua velhice, como serviços ofertados por instituições de repouso de luxo 

ou ficar em suas próprias casas com acompanhamento de profissionais especializados nos 

cuidados geriátricos. Nas camadas pobres, o idoso tanto pode ser um empecilho para a família, 

como pode ser a única fonte de renda, pois muitas vezes é o único que possui uma renda fixa, 

como aposentadoria ou pensão. Existem famílias que frequentemente são moradores de 

municípios longínquos e pobres, em que os idosos mantem as despesas familiares e são 

valorizados como uns dos poucos consumidores locais de renda fixa. A desigualdade social 

torna-se mais evidente quando muitos trabalhadores aposentados, principalmente das classes 

trabalhadoras, não conseguem sobreviver com seus benefícios previdenciários, tornando 

comum o reingresso no mercado de trabalho (formal e informal, mas principalmente informal), 

quase sempre sob a forma de um subemprego.  

No Brasil, as condições de vida de um grande contingente de pessoas, de todas as idades, 

                                                           
4 Em 2016, a Presidente Dilma Rousseff foi destituída de cargo, na qual foi eleita democraticamente, por o que 

podemos chamar também de Golpe constitucional. Um golpe legalizado deferido por parlamentares em sua 

maioria envolvidas em casos de corrupção contra seu governo por irregularidades contabilísticas, as chamadas 

“pedaladas fiscais”. Pratica esta comum em governos anteriores e que um dia após a destituição da presidente essas 

“irregularidades” foram colocadas dentro das práticas fiscais legais (Lowy, 2016).  
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são precárias, a desigualdade social marca as diversas formas de viver e de envelhecer. A falta 

de saneamento básico adequado, de transporte público que atenda à demanda da população, 

falta de educação de qualidade em todos os graus, de serviços de saúde eficientes, de 

alimentação balanceada e de moradia adequada agravam as condições de viver e impossibilitam 

um bom envelhecer. “A pobreza é mais dolorosa entre os idosos, pois lhes faltam as mínimas 

condições de sobrevivência” (Goldman, 2004, p.73). A afirmação da autora fica mais evidente 

quando nos deparamos com dados do censo dos aposentados e pensionistas do INSS, dos quais 

70% recebem apenas um salário mínimo por mês, sendo esta a única renda fixa do grupo 

familiar, obrigando o idoso em continuar trabalhando, em sua maioria em serviços precarizados 

e insalubres.   

Assim sendo, Goldman (2004) ressalta que o aumento da expectativa de vida traz consigo 

uma contradição. De um lado, a maior expectativa de vida revela um progresso e o alcance de 

um objetivo há muito desejado pelas gerações anteriores: o avanço das técnicas médicas e 

sanitárias e, o adiamento da morte. Por outro lado, a longevidade traz consigo diversas 

limitações físicas, psíquicas, sociais e culturais que, no funcionamento capitalista, relega o 

sujeito idoso a um plano secundário no mercado de trabalho, no seio da família e na sociedade 

em geral. Percebemos que  

Essa contradição é agravada por fatores culturais que idolatram o moderno, o novo, o jovem 

e ridicularizam o antigo e o velho. Assim, o idoso se depara com problemas de rejeição da 

auto-imagem e tende a assumir como verdadeiros os valores da sociedade que o 

marginaliza. Dessa forma, a marginalização do idoso se processa no nível social e é muitas 

vezes assumida pelo próprio idoso que, não tendo condições de superar as dificuldades 

naturais do envelhecimento, se deixa conduzir por padrões preconceituosos que o 

colocaram à margem da sociedade (Goldman, 2004, p. 63).   

 

As idealizações da juventude eterna são incisivas e exercem demasiada influência sobre a 

forma como a velhice é representada e como os idosos vivenciam a própria velhice (Calligaris, 

2000; Mucida, 2004). A juventude como ideal cultural, afirma Debert (2003, 2010), 

constantemente propagada e reafirmada pelo discurso social através da mídia, se manifesta por 

meio da associação do jovem ao belo, dinâmico e criativo, e o velho ao que é decadente e 

ridículo. A primazia da juventude posta como ideal de vida, como a forma produtiva e 

reprodutiva do modo de viver, faz com a velhice seja compreendida como um mal a ser 

combatido. Estamos imersos em uma cultura que valoriza o novo e esse culto ao novo incide 

sobre a imagem, instituindo um medo de envelhecer que é um medo de se tornar improdutivo 

e, em última instância, de morrer (Debert, 2003; Mucida, 2004). 

Com a institucionalização da previdência social e direito à aposentadoria a partir da década 
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de 1990, vemos, no Brasil, uma mudança no quadro da velhice. Até a década de 1990, a 

aposentadoria era concedida apenas àqueles trabalhadores que, por diversos motivos, não 

conseguiam mais produzir. Assim, velhice era sinônimo de incapacidade para o trabalho. 

Quando a contribuição com a previdência social se tornou institucionalizada e de acesso a todos, 

a classe média começa e classe baixa a se aposentar (Peixoto, 2000). É importante ressaltar que 

a aposentadoria já existia anteriormente, mas não como um direito universal assegurado apenas 

com a Constituição. A partir de então, uma quantidade significativa de idosos se tornou uma 

faixa rentável de possibilidade de consumo.  

É observável algumas iniciativas em publicidade nos meios de comunicação de massa, com 

enfoque diferente e valorativo em relação aos idosos, justamente por essa entrada massiva da 

classe média, o que representava um grupo de consumidores rentáveis (Goldman, 2004). Linhas 

de crédito para aposentados e pensionistas, planos e pacotes de viagens destinados a esse grupo, 

dentre outros, passaram a ser cada vez mais frequentes. Na medida em que se tornavam um 

grande contingente de pessoas, foi necessário mudar a concepção do velho no mercado de 

consumo direcionando para eles, pois essas pessoas já estavam incluídas – são a classe média. 

A mudança na concepção de velho só ocorreu para os velhos dessa classe, pois eles não se 

identificavam com o emblema do “velho aposentado de antes”, que era sinônimo de pobreza e 

invalidez. Além do termo “terceira-idade” e “melhor idade” que modificaram os discursos 

hegemônicos do velho, principalmente os de classe média, foram sendo criadas necessidades e 

demandas especificamente para essa população. Um ideário antienvelhecimento ou 

rejuvenescimento, acompanhado pelo discurso da medico, passou a sustentar um mercado de 

instituições de acolhimento, saúde e bem-estar, alimentícia, de lazer, estética, cosmética e 

farmacológica (Debert, 2000, 2010; Peixoto, 2000). Esse ideal também se faz presente nas 

instituições de acolhimento, convivência e lazer para os mais pobres, como ONGs e 

associações. 

Em suma, com o avanço das tecnologias, da medicina, das ciências em geral, o aumento 

da expectativa de vida, e a emergência da melhor idade, foram se delineando novas formas de 

significação da vida na atualidade, da forma de ser jovem e de ser velho, de ser homem e de ser 

mulher. Assim, com o avanço rápido desses aspectos e principalmente do aumento da 

longevidade e da importância de incluir- pelo menos a parte que consome-, torna-se comum 

discutir o envelhecimento da população e a velhice ativa da classe média, mesmo com viés 

alienado. Porém, para o velho pobre a velhice continua sendo vista como decrepita e negativa. 

Para o pobre velho, a piora é cruel porque o ideal da velhice ativa da classe média se tornou um 

ideal de busca e uma imposição para todos e todas. 
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Como ressaltam Ávila, Guerra e Meneses (2007), a ciência tem possibilitado retardar o 

processo biológico, das marcas da experiência passada no corpo – para as pessoas que tem 

acesso a ela-, entretanto, não dá conta de transformar o processo psicossocial e o luto que a 

velhice engendra. Considerando sempre, como ressalta Federici (2004), em O Calibã e a Bruxa 

e também Foucault (1988) em A História da Sexualidade I, o corpo foi historicamente se 

tornando lugar privilegiado para implementação das técnicas de poder e das relações de poder. 

Vemos que o corpo, hoje mais do que nunca, não é um lugar dito do âmbito privado, mas 

necessita ser um corpo político. Segundo Federici (2004), a partir de estudos críticos da obra 

foucaultiana, apenas na medida em que esses corpos se tornam corpos políticos, porém não 

público, se pode questionar o poder em que o Estado e o capitalismo fizeram dele massa de 

manobra, disfarçada de privacidade, individualidade e anseio familiar, para alcançar seus 

interesses.  

A velhice demostra inúmeras dimensões que possibilitam a construção de suas 

representações e determinam certas vivências dessa fase da vida. Enfatizamos nesse primeiro 

momento como é difícil definir e determinar, por aspectos objetivos, a velhice, além da 

complexidade dos aspectos sociais que a permeiam. Dentro dessa realidade social, além do fator 

classe social, é basal para a compreensão do nosso objeto de pesquisa a análise do fator gênero. 

A velhice acontece de formas diferentes para os sujeitos de classes diferentes, mas também para 

mulheres e homens de formas distintas. 

 

3.2. A velhice feminina 

A velhice, assim como outras faixas, tem o corpo como mediador e possibilidade de 

atuação no mundo. É no corpo e com o corpo que podemos nos realizar. Na velhice, as 

particularidades e as marcas do corpo que envelhece demarcam a experiência do sujeito e 

revelam a passagem do tempo. É no corpo que vemos as maiores diferenças entre a vivência da 

velhice de homens e mulheres. O que torna a questão de gênero essencial para compreensão da 

velhice. Mucida (2006) ressalta que até a própria concepção do corpo envelhecendo é distinta 

para homens e para mulheres, além da concepção de “corpo gasto”, afirmação comum no 

discurso dos sujeitos da classe trabalhadora. É sobre o corpo feminino que o discurso 

antienvelhecimento se mostra mais impositivo e é no corpo feminino que se tem as maiores 

intervenções, tanto no âmbito privado como no âmbito social, médicas, estéticas e cirúrgicas. 

Como visto no capítulo 1, em uma sociedade patriarcal e capitalista o corpo para mulher se 

tornou um valor de troca e um produto a ser consumido. Para tanto, ele precisa sempre manter-

se consumível, ou seja, jovem e belo. No decorrer do processo de subjetivação das mulheres, o 
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corpo é apreendido quase que exclusivamente como a principal via de satisfação do homem, 

posta a forma como o corpo da mulher é objetificado. Desse modo, a velhice se torna um eterno 

incômodo a ser combatido e a juventude um eterno ideal a ser alcançado.  

 

3.2.1. O Corpo Político e o Corpo do Desejo na Velhice 

 

Como vimos, uma vez que se trata de um processo multifatorial, a definição de velhice não 

é um consenso. A velhice entendida como a fase cronológica posterior a adulta é demarcada 

através de parâmetros cronológicos – ter mais de 60 anos; sociais – não estar mais apto para o 

trabalho ou não conseguir produzir com a mesma eficácia; e psicológicos – a percepção de si 

mesmo. Apesar de variáveis – uma pessoa pode ainda estar apta ao trabalho aos 70 anos e outra 

já aos 50 já não consegue mais produzir –, esses fatores refletem um envelhecimento corporal, 

mas com significações diferentes a depender do contexto macro político, cultural e econômico. 

O envelhecimento celular humano torna o organismo mais suscetível a doenças, ou seja, 

maior adoecimento na velhice, com repercussões evidentes no sistema de saúde pelo aumento 

da demanda, porém resguardadas as condições particulares a individualidade de cada ser 

humano que envelhece (Py, 2004). É notório que com o passar dos anos, na medida em que 

envelhecemos, perdemos defesas que tínhamos e nos tornamos mais frágeis fisiologicamente. 

O que agrava essa fragilidade é o desprezo com que o processo de envelhecimento na vida 

adulta é considerado. A constatação da velhice no corpo envelhecido reduz a subjetividade do 

idoso à fragilidade de seu corpo. Muitas vezes, o olhar das pessoas, próximas ou não, se volta 

apenas para as afecções do corpo envelhecido, ignorando toda uma história de aprendizado, 

sofrimento e afeto, violando uma trajetória multifacetada do envelhecer. Py (2004), em estudo 

sobre a subjetividade na velhice, afirma que 

A velhice, com as fragilidades que a acompanham, nos aponta pelo menos duas 

possibilidades. Numa primeira mirada, pode desmerecer a existência humana: Para que 

viver muito, se vou envelhecer, adoecer e morrer? Ou, ao contrário, pode impulsionar o ser 

humano para a descoberta de novas possibilidades, no fluxo incessante do vir a ser: Para 

que sair de cena, se posso sempre transformar meu personagem? (p.112). 

 

A dimensão subjetiva da velhice parece ser o menos demarcado dos aspectos do 

envelhecimento. Apesar do aspecto etário, a velhice reflete a forma como os sujeitos se olham. 

Muitas vezes a percepção do corpo velho não corresponde à imagem de si mesmo. Messy 

(1999), psicanalista francês e estudioso da velhice, exemplifica esse fato a partir do relato de 

um idoso: “e dizer que ainda há muito pouco tempo, dezesseis meses, com mais de setenta e 

cinco anos, eu era jovem, mas submergi psicológica, física e repentinamente na velhice. Com 
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setenta e cinco anos eu ‘falava’ da velhice, agora eu sou a velhice” (p.31). O se perceber velho 

é construído e vivenciado de forma bastante subjetiva. 

Maud Mannoni (1995), outra psicanalista, escreve sobre a morte e a pulsão de morte e 

reflete, em seu livro O nomeável e o inominável, a partir do próprio testemunho dos últimos 

dias de seu marido, Octave Mannoni. Em sua análise, ela conclui: 

A velhice não tem nada a ver com a idade cronológica. É um estado de espírito. Existem 

velhos de 20 anos, jovens de 90. É uma questão de generosidade de coração, mas também 

de uma maneira de guardar em si suficiente cumplicidade com a criança que se foi (p.16-

17). 

 

Messy (1999) também levanta esse questionamento: “quando é que se fica velho? Fora do 

repertório social” (p. 14). Se analisarmos a partir da Psicanálise, o sujeito não envelhece, 

considerando esse como o sujeito do inconsciente. No inconsciente, não existe a dimensão de 

temporalidade, os processos inconscientes são atemporais, não estruturados no tempo 

cronológico. Do mesmo modo, a própria morte não tem representação inconsciente. Freud 

afirma que “no inconsciente cada um de nós está convencido de sua própria imortalidade” 

(1915/1996g, p. 299). As representações que temos da velhice são as do social. 

Porém, Mucida (2006) ressalta que, “se o sujeito do inconsciente não envelhece, há algo 

que não cessa de se inscrever para cada sujeito, trazendo efeitos sobre o que não se modifica” 

(p. 26). O que vai se modificando, na medida que o sujeito envelhece, é o olhar do outro. O 

corpo pulsional não cessa, mas o corpo envelhece e denuncia o real da morte. As marcas da 

velhice parecem anunciar a proximidade da morte, e o olhar que reflete esse real confirma para 

o sujeito sua própria velhice. Podemos sublinhar que o que continua a se inscrever é o 

inconsciente e o pulsional marcados pelo olhar do outro, esse é o real em cena na velhice e os 

efeitos da cultura sobre esse processo. “O sujeito vê seu envelhecimento, diríamos sua velhice, 

pelo olhar do outro ou se ele se vê velho pela imagem que o Outro lhe devolve. Não existe para 

o sujeito algo palpável sinalizando sua velhice, pois o velho é o Outro” (Mucida, 2006, p 27).  

“Somos sempre o velho de alguém”, ressalta Messy (1999, p. 14). Existe sempre alguém 

mais jovem que não nos deixa esquecer da velhice, e sempre alguém mais velho em quem 

depositamos nossa própria velhice. Envelhecer sublinha nossa temporalidade. Negamos a 

velhice porque negamos a morte. Para nos defender desse mal-estar que é falar da nossa 

finitude, “damos a entender que o envelhecimento apenas diz respeito ao velho, e como, de todo 

modo o velho... é outro...! Estamos fora das ameaças do tempo”, ressalta Messy (p.16). O velho 

é o outro, em quem não nos reconhecemos. A velhice é um sinal de finitude que assinala nossa 

castração. Assim,   
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A imagem da velhice parece uma imagem “fora”, no espelho, imagem que nos apanha 

quando é antecipada e produz uma impressão de inquietante estranheza, no sentido descrito 

por Freud em seu artigo, quando o apavorante se liga ao familiar. É o que acontece com a 

imagem consciente de nós próprios. Funde-se com que está mais próximo de nós, e apesar 

de íntima, em nada se parece com a imagem presentificada no espelho. O tempo marca em 

nosso rosto. Cria-se um descompasso, como uma fuga do idêntico ou deslizamento da 

identidade (Messy, 1999, p. 14-15).  

  

Messy define a velhice como uma ruptura brutal do equilíbrio entre perdas e aquisições. 

Mucida (2006), porém, discorda dessa compreensão dada por Messy. Ela afirma que, mesmo 

reconhecendo o real da velhice, essa afirmação não considera as novas contingências e a 

possibilidade de que algo novo se inscreva. A velhice “tomada desse modo é apenas um 

conceito negativo (ruptura brutal) – mesmo que não o seja a idade cronológica; pode-se chegar 

a idade avançada sem vivenciar a velhice” (p. 31). 

 Essa ideia de rompimento também está presente na análise de Mannoni (1995) que 

sublinha que a entrada na velhice implicaria uma ruptura com o desejo. Outro conceito negativo 

da velhice, talvez por isso nossa resistência em si falar, pesquisar e discutir a velhice. 

Percebemos apenas suas perdas, isso provavelmente advém da afirmação diária da juventude 

como ideal: de vida, de corpo, de felicidade. A própria psicanálise, por muito tempo, se calou 

sobre isso. Freud afirmou em vários textos a respeito das impossibilidades de inscrição de 

desejo na velhice e da análise com os sujeitos velhos. 

Mucida (2006) ressalta, entretanto, que Freud foi incisivo ao escrever que a psicanálise 

deveria responder às questões provenientes do mal-estar da cultura. Sendo assim, o “envelhecer 

em um mundo permeado pelo imperativo do novo tornou-se uma nova forma de mal-estar na 

cultura” (p.14). Em sua análise, essa autora afirma que não há possibilidade de passar pela vida 

sem transitar pela velhice, e ela não implicaria por si mesma a morte do desejo. Assim como as 

possibilidades e as respostas de vivenciar a velhice aos 20 e aos 90 são imensamente diferentes. 

“Se a idade cronológica, a aposentadoria, as marcas corporais, as doenças são demasiadamente 

imprecisas para definir a velhice, não se pode, por outro lado, desconhecer que o tempo impõe 

seus efeitos” (p. 31). Não é, portanto, negar os efeitos do tempo sobre o corpo e sobre os 

processos psíquicos; mas, sim, compreender que, apesar desses efeitos, o desejo não morre e o 

sujeito pode encontrar novas possibilidades para sua realização (Lima & Viana, 2018; Silva, 

Lima, & Lima, 2017; Viana, Moreira, Lima, & Viana, 2017). O que ocorre, entretanto, no 

discurso social é o oposto – pressupõe-se que na velhice o sujeito não se sente mais desejo e, 

consequentemente, ele não mais é visto como objeto de desejo. Rubem Alves, educador 

mineiro, retrata essa vivência da velhice em que o desejo é negado e muitas vezes inviabilizado 
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e afirma: “dentro daqueles corpos que os anos desgastaram, enrugados, flácidos, fracos, moram 

crianças que querem brincar. Eles não brincam porque não fica bem. Seria um embaraço para 

os filhos...” (2008, p. 222). 

Além dessa retirada do olhar de desejo para o corpo envelhecido, a mulher idosa vê-se 

diante de diversas impossibilidades. Além do corpo do desejo que assume diversas nuances em 

nossa cultura, e como já dito, este assume diferentes formas de valoração na sociedade 

ocidental, principalmente como um corpo objetificado. Para Federici (2004), o controle 

exercido sobre o corpo das mulheres – como o domínio exercido sobre a função reprodutiva 

das mulheres, os efeitos dos estupros e dos maus tratos e a imposição da beleza como uma 

condição de aceitação social –, faz com que o corpo da mulher se encontre inserida socialmente 

sempre de forma objetificada. Partindo de  

Uma análise da “política do corpo”, as feministas não somente revolucionaram o discurso 

filosófico e político, mas também passaram a revalorizar o corpo. Esse foi um passo 

necessário tanto para confrontar a negatividade que acarreta a identificação de feminilidade 

com corporalidade, como para criar uma visão mais holística do que significa ser um ser 

humano (p.22).  

 

Zanello (2018) também destaca como o corpo da mulher foi reduzido ao corpo de desejo 

do outro. O discurso da aparência e a ditadura da beleza transformou o corpo feminino em 

objeto de desejo fetichista. Ao mesmo tempo em que a mídia construía uma mentalidade 

moderna, onde a mulher podia tomar iniciativas e as rédeas de sua vida, por outro lado, a 

sexualidade feminina era edificada em torno de uma representação de objeto passivo de 

consumo. E enfatiza, o que está em xeque é a legitimidade da mulher como mulher, sua 

necessidade de ser “validada” pelo olhar desejante de um homem. A possibilidade de ser ou se 

sentir passível a ser escolhida. A beleza aqui como atributo (a ser perseguido) que pode ser 

entendido como um sistema monetário e com valor de troca no mercado amoroso. No entanto, 

longe de fornecer uma compensação narcísica, há uma agudização da frustação e da impotência 

em face da potência de imagem (Zanello, 2018). Como afirma Wolf (1992): “(...) a nossa 

identidade deve ter como base a nossa ‘beleza’, de tal forma que permanecemos vulneráveis à 

aprovação externa, trazendo nosso amor-próprio, esse órgão tão sensível e vital, exposto a 

todos” (citado em Zanello, 2018, p. 88).   

Assim sendo, como enfatiza Federici (2004),  

Na sociedade capitalista, o corpo é para as mulheres o que a fábrica é para os homens 

trabalhadores assalariados: o principal terreno de sua exploração e resistência, na mesma 

medida em que o corpo feminino foi apropriado pelo Estado e pelos homens, forçado a 

funcionar como um meio para a reprodução e a acumulação de trabalho. Neste sentido, é 

bem merecida a importância que adquiriu o corpo, em todos os seus aspectos – 
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maternidade, parto, sexualidade –, tanto dentro da teoria feminista quanto na história das 

mulheres. 

 

E porque não na psicanalise, já que o nascimento desta se deu a uma apropriação e tentativa 

de compreensão, mesmo que ainda pelo viés masculino-, do seu sofrimento. Vemos como o 

corpo e o desejo da mulher serviu a interesses ligados há um plano de sociedade e de um modo 

de vida. A mulher precisava assumir esse lugar secundário, de cegueira social, para que seu 

corpo “animalesco”, “doentio”, “infantilizado” e “louco”, se tornasse um instrumento de 

controle masculino -ciências, filosofia, religião e etc.-, e do Estado. E nesse contexto, mesmo 

que com as claras modificações, o corpo feminino e sua sexualidade na velhice são inseridos.  

 

3.3. A velhice na Psicanálise: Discursos, Identificações, Corporeidades e Significações  

A velhice, como uma forma do mal-estar em nossa cultura, se observa de diferentes modos 

e formas de nega-la. Vimos que o tempo deixa suas marcas na experiência, no corpo, no desejo, 

no olhar do outro, porém não são esses traços exclusivamente que determinará a vivência da 

velhice. Já pontuamos por diversas vezes o caráter social, cultural, político e psicológico que 

permeia a velhice. Ao tentar definir a velhice passamos por diversas variáveis inerentes à nossa 

constituição, nossa vida, nosso desejo, visto que sempre que pensamos em velhice pensamos 

também na imagem e na finitude do ser. Por isso a importância de se discutir a imagem – ela 

nos reafirma que não somos infinitos. Mucida afirma que 

Falar da velhice incomoda porque expõe o limite ao qual todos nós somos submetidos. 

Falar de velhice desacomoda, exigindo certa acomodação de traços e dos restos advindos 

pelas perdas, pelas mudanças da imagem e da relação com o Outro. A velhice exige novas 

transcrições e traduções. Ela desacomoda muitos “restos” deixados em qualquer canto à 

espera de um tratamento possível; desacomoda a procrastinação, desacomoda os futuros 

não cumpridos –mas que gostaríamos de realizar-, desacomoda a ideia de imutabilidade ou 

de permanência, desacomoda os ideais e as certezas nas quais todo sujeito busca se alojar. 

A velhice desacomoda, incomoda, principalmente nesse mundo permeado de máscaras do 

novo (p.16). 

 

A imagem do corpo na velhice reflete a passagem do tempo. Os enfretamentos do sujeito 

frente à sua imagem envelhecida, negá-la ou aceitá-la, está intimamente ligada ao modo como 

sujeito enfrenta as perdas, diz de sua postura frente a vida e a morte (Py, 2004). Diz como ele 

enfrenta, apesar do mal-estar social que isso gera, viver esse momento da vida. A velhice está 

posta para todos. Porém “o sentimento” de velhice é bem diferente em cada caso. Quando 

persevera o predomínio dos desinvestimentos, uma espécie de autodestruição toma a forma de 

morte real ou morte psíquica com a constituição de diversos sintomas (Mucida, 2006). A isso, 

ressalta Mucida, 
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Estariam relacionados os lutos não-elaborados e as dificuldades de convivência com 

diferentes perdas, sobretudo com a imagem modificada pelo tempo que, muitas vezes, se 

odeia. Tais pontos parecem-nos essenciais pois tocam diretamente na importância do 

simbólico como tratamento real (p.34). 

 

Vale ressaltar que o descompasso entre imagem ideal e a imagem real, ou eu ideal e ideal 

de eu, nos remete à substancial participação do narcisismo para formação do Eu, na constituição 

da identidade. Ao mesmo tempo em que 

Contrapondo-se à temporalidade do eu está atemporalidade do isso [Id], associado a velhice 

à vivência de finitude, marcada por uma ferida narcísica, seja pela impossibilidade de se 

adiar a realização do desejo, seja pela ideia da morte real.  A resposta à nova prova de 

realidade poderia abrir-se a retificações, aos lutos e à mudança de posição subjetiva, 

delimitando, pois, a indestrutividade do desejo. Ou, de outra, forma, a velhice atualizaria a 

problemática da castração a partir do luto do que se foi e do que se é. Ela inscreveria uma 

alteração significativa do narcisismo: luta entre investimento em si mesmo e o 

desinvestimento que se abre sobre a morte. A velhice é também representada com a 

ascensão crescente da pulsão de morte; confrontação entre desejo e sua realização, 

implicando efeitos importantes na economia libidinal (Mucida, 2006, p.35). 

 

A velhice seria compreendida, assim, como uma atualização da castração, dessa vez pelo 

luto do que um dia já se foi, uma ferida narcísica que confronta o desejo e sua realização. Nesse 

debate, o narcisismo se torna essencial. O narcisismo, pensado pelo amor pela imagem de si 

mesmo, se estrutura em dois momentos do desenvolvimento infantil: o narcisismo primário, 

que designa um estado precoce em que a criança investe toda sua libido em si mesma; e o 

narcisismo secundário, que assinala um retorno ao Eu da libido retirada dos seus investimentos 

objetais. Nas palavras de Freud (1914/2004) “[...] originalmente o Eu é investido de libido e de 

que uma parte dessa libido é depois repassada aos objetos; contudo, essencialmente, a libido 

permanece retida no Eu” (p. 99). A libido, primeiramente investida no corpo unificado pela 

imagem especular que constitui o Eu-ideal, é direcionada a objetos externos. Posteriormente à 

castração, a libido retorna sob a forma de investimento no ideal-de-Eu. Freud, em 1914, ressalta 

a existência de duas energias libidinais – uma do Eu e a outra objetal: “constatamos também 

haver, grosso modo, uma oposição entre libido do Eu e a libido objetal. Quanto mais uma 

consome, mas a outra se esvazia” (p. 99).  

As observações sobre a importância do narcisismo na constituição do Eu e na sua 

autodefesa começaram a ficar cada vez mais evidente para Freud, que se dedicou na 

investigação da participação do narcisismo em outros fenômenos psíquicos. Se valendo do mito 

de Narciso para esquematizar o conceito e caracterizar os processos envolvidos. Narciso admira 

sua própria imagem refletida na água e deseja essa imagem. O seu entorpecimento no encontro 

com sua imagem – não reconhecida como tal – lhe faz confundir sua própria imagem com a 
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sombra de outra pessoa. Foi a partir desse mito e de algumas formulações já existentes na 

Filosofia da época, que Freud (1914/2004) formulou o conceito de narcisismo como sendo a 

“atitude de uma pessoa que trata seu próprio corpo da mesma forma pela qual o corpo de um 

objeto sexual é comumente tratado – que o contempla, vale dizer, o afaga e o acaricia até obter 

satisfação completa através dessas atividades” (p. 81). 

O conceito de narcisismo se torna um dos eixos da teoria Psicanalítica desenvolvida 

posteriormente. Freud sublinha (1914/2004) que o narcisismo se constitui na imagem do Eu 

ideal, o amor por si mesmo desfrutado na infância, em que ele mesmo é seu próprio ideal, por 

isso Eu-ideal. Posteriormente, após a instalação da castração, o sujeito incapaz de renunciar à 

satisfação uma vez já desfrutada, pois não quer se desvencilhar da perfeição e completude da 

infância, por isso tentar recuperá-las por meio de um ideal-de-Eu. 

 Essa imagem de um ideal de Eu é construído na relação com o outro, pela introjeção da 

imago paterna, do código de conduta internalizado dos pais, professores, do discurso social, 

bem como a miríade incontável e indefinível de todas as outras pessoas de seu meio cultural. 

“Assim, o que o ser humano projeta diante de si como seu ideal é o substituto do narcisismo 

perdido da infância, durante a qual ele mesmo era seu próprio ideal” (Freud,1914/2004, p. 112). 

Diante da frustração e perda do Eu-ideal, o Eu lança adiante de si um ideal construído a partir 

do que é idealizado socialmente e deposita nesse Ideal de Eu a expectativa de reconquista do 

narcisismo perdido (Lima, & Lima, no prelo). 

O narcisismo é inerente à constituição humana se torna inevitável, constituindo parte de 

sua proteção. Ele estabelece mecanismos de defesa ou de proteção contra os buracos 

ocasionados pelo o encontro com a realidade. O narcisismo é o eixo da constituição do sujeito 

que deixa traços indeléveis, a marca do eu como corporal, e o fascínio diante da própria imagem. 

Mucida (2006) reitera que 

O narcisismo funda-se na introdução de uma imagem – um eu ideal – e uma falta. Há dois 

tipos de narcisismo: um relativo à imagem corporal, que permite dar certo domínio do 

corpo; e outro advindo da identificação ao outro, sob o domínio de uma alienação 

fundamental pela qual o eu e o outro se misturam. O narcisismo traçará também, na 

concepção de Lacan, a matriz fundamental pela qual o sujeito escolherá seus objetos, está 

na base da agressividade; o eu pelo qual o sujeito se reconhece, passa pela intermediação 

de um outro que se situa como duplo homólogo (p.107).  

 

As identificações do sujeito no decorrer da vida irão levá-lo à edificação de uma imagem 

de seu corpo que se mistura com desejo do eu e o desejo do outro. Identificação, para 

Psicanálise, diz de um processo psicológico pelo qual o sujeito assimila um aspecto, uma 

propriedade do outro e se transfigura, total ou parcialmente, segundo o modelo desse outro. A 
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subjetividade se constitui e diferencia-se por essa cadeia de identificações (Freud,1933/1996d).  

Na velhice, a percepção da finitude e o enfrentamento da morte iminente, traz uma ferida 

narcísica que muitas vezes abala as defesas do sujeito. O olhar do outro sobre o corpo 

envelhecido que o desdenha, o marginaliza, seja por considerar sua imagem horrível, seja pela 

interdição de seu desejo ou por uma morte que se aproxima, mostra uma brecha não fechada no 

narcisismo. Abala seu ideal de Eu, e o confronta com uma imagem estranha que não o pertence. 

A velhice parece restituir para o sujeito a problemática da castração e da passagem sempre 

incompleta do Eu ideal para o Ideal do Eu, do narcisismo primário para o narcisismo 

secundário, da identificação imaginária para a identificação simbólica etc. É como se as 

insuficiências dessa passagem ressurgissem como assombrações que cobram do sujeito uma via 

de atualização (Mucida, 2006).  

As perdas na velhice, principalmente no tocante ao corpo envelhecido, seriam um 

enfrentamento com uma realidade na qual o sujeito nega. Na velhice a questão dos futuros não 

cumpridos e o sentimento que “perderam” a chance de realizá-los, pode trazer uma fixação no 

passado. Isso surge diante do encontro com o irremediável: saída do mercado de trabalho ou 

diminuição na capacidade de manter-se trabalhando, menopausa, aposentadoria, mudanças no 

desempenho corporal etc. A lembrança do que se foi é, todavia, uma via utilizada por muitos 

na busca de enlaçamento com algum traço do ideal de eu.  

A busca por alguma satisfação com o ideal de eu, além das regras impostas socialmente, 

faz o velho impor a si mesmo uma juventude que já se foi. A idealização do corpo juntamente 

com preconceitos que a população idosa sofre, principalmente as questões referentes à 

sexualidade, assinala a experiência subjetiva do envelhecimento que é amplamente influenciada 

por esta ideologia cultural, por essa ditadura do belo e do jovem. 

O preconceito, além de ser constituído socialmente, traz consigo um tanto de aspectos 

psicológicos, é impossível não considerar que ao negar a velhice estamos negando nós mesmos. 

A redução do sujeito idoso a um corpo velho que reflete nosso medo da rejeição e da morte, 

reflete a recusa em aceitar que o ideal de Eu que construímos é inalcançável. O narcisismo não 

irá nos proteger das marcas do tempo, psíquicas e físicas. Pois o que a velhice traz não é o real 

da morte, no sentido lacaniano do termo, é um real da vida, afirma Py (2004). 

A finitude está fixada no corpo físico e a infinitude é obra do imaginário, no trânsito do 

desejo. Alcançar a infinitude é obra do desejo que se inscreve na finitude do corpo. A busca da 

eterna juventude é uma busca da eternidade que esbarra na irreversibilidade da velhice e na 

inexorabilidade da morte (Py, 2004). Para além do que somos capazes de apreender do corpo 

físico, fazemos uma construção imaginária e simbólica desse corpo, o que baseia o processo 
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permanente das identificações ao longo da nossa vida, quando são afrontadas pelas 

transformações provocadas pela ação do tempo aos nossos desejos (Py, 2004).  

A velhice é, normalmente, descrita em termos estéticos, como um encontro repentino, do 

imaginário e do simbólico, portadores de imagens negativas. Essa imagem repulsiva pode 

chegar até o fantasma de horror, e pode ser percebida como o reverso de uma imagem ideal, ou 

seja, uma imagem espantosa. É exatamente a partir do Eu ideal, forma primordial que o Eu se 

constitui, por um processo de identificações com o outro semelhante. Ao passo que a criança 

se rejubila antecipando sua uniformidade corporal e o domínio do próprio corpo, pedra angular 

do narcisismo, a vivência do idoso é oposta. O adulto se aflige, ao longo de seu avanço etário, 

ao antecipar um corpo despedaçado, esgotado, um corpo velho e de morte (Messy, 1999). A 

velhice parece reviver a angústia do corpo despedaçado vivida no início da vida. Messy (1999), 

teorizando a respeito da emergência do Eu-feiura na velhice, discorre que  

O reaparecimento do corpo fragmentado, cuja permanência é revelada por essa imagem do 

outro idoso, explica, em seu reverso, a tendência agressiva que cada um de nós tem de nos 

relacionar com a velhice, pois nossa imagem é, no caso, apreendida, não sua “Gestalt” total, 

mas no que anuncia de destrutividade (p.37).  

 

O medo de envelhecer vem dessa negação a morte. Os preconceitos contra a velhice 

advindos da agressividade contra essa “destrutividade que compreendemos que é a velhice” 

(Messy, p. 37). As ameaças ao indivíduo surgem tanto do mundo externo como do mundo 

interno. Reagimos a esses estímulos com medo ou angústia. Segundo Freud, em Inibição, 

Sintoma e Ansiedade (1926/1996f), o medo se caracteriza pela presença de um objeto 

determinado, e, por outro lado, a angústia seria de um objeto indeterminado, não existente. 

Messy ressalta que “a angústia ainda se distingue em dois tipos, uma surge de um perigo real; 

a outra diante de reivindicação pulsional: essa é a angustia neurótica. A angústia é, pois, um 

sinal de perigo; o corpo se manifesta” (p. 38).   

Ao teorizar sobre a angústia diante da frustração do ideal de Eu na velhice, Messy ressalta 

que a angústia, para Melanie Klein (1946), surge diante da pulsão de morte cuja origem está no 

medo de perder a vida. Assim, discorremos que o perigo proveniente do trabalho interno da 

pulsão de morte é a causa primária da angústia. A pulsão de morte visa levar o ser vivo ao 

estado inorgânico. Enquanto age no interior, é muda. Quando se dirige ao mundo exterior, 

apresenta- se sob forma destrutiva ou agressiva. Quando a agressividade é barrada, volta-se 

contra si, tornando-se autodestrutiva. Observamos que o medo da perda são relativas tanto ao 

corpo (perder a visão, a memória, o equilíbrio), quanto ao relacionado ao mundo exterior, que 

recai em objetos investidos (medo de ser roubado, despossuído, indesejado), o mundo exterior 
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interiorizado (Mucida, 2006). 

Cabe sublinhar que em diferentes momentos de sua obra, Freud designa a pulsão de morte 

de modos plurais: pulsão de destruição ou destrutiva, pulsão agressiva, pulsão de apoderamento 

ou dominação, pulsão de crueldade, está uma forma precoce de pulsão de morte. É importante 

ressaltar que a pulsão de morte e a pulsão de vida quando aparecem estão sempre amalgamadas 

(Jorge, 2010). 

No processo de envelhecer e a nossa subjetivação frente a ela, além da pulsão de morte, há 

uma luta contra algo que estamos perdendo, a imagem, o olhar do outro, a vida. Assim, a 

castração é outro processo constituinte que também demarca o envelhecer. A castração é um 

corte que revela uma falta, nos recoloca na angustia de desamparo e pensar na própria morte 

pertence a mesma categoria de coisas (Mucida, 2006). A angústia de desamparo resultante é, 

na realidade, uma angústia de castração elaborada a partir da ideia da própria perda.  Desse 

modo, a angústia de morte surgiria como alarme quando a conservação do indivíduo estivesse 

ameaçada. Pode acontecer que a morte seja a castração suprema e que o temor de envelhecer 

ou de perder a cabeça seja a metáfora da angustia de castração (Messy, 1999). Segundo o autor, 

podemos ser velhos, ver-nos sem nunca nos sentirmos velhos. A relação da velhice com a morte 

é tão estreita que não nos parece possível falar de uma sem o outra. “Sentir-se velho é perder a 

ilusão da própria potência” (p.48). 

Através do medo de envelhecer não estará, acaso, o medo da morte que assim se exprime. 

Talvez não seja a própria morte que cause medo, mas a ideia que temos dela (Messy, 1999). O 

mesmo ocorre com a velhice, o “medo” que temos de envelhecer, estaria na ideia errônea que 

construímos e internalizamos socialmente dela. O que nos reitera insistentemente, seria o real 

da vida e não o real da morte, mas que isso, temos medo de perder a ligação com o objeto que 

sustenta a nós mesmo, a promessa de completude.  

Cada um de nós, no decurso do envelhecimento, portanto durante toda a vida, está sujeito 

à organização de suas construções psíquicas em função das múltiplas aquisições e perdas, de 

ameaças e de ataques relacionados com os vínculos que unem o Eu com o objeto. O indivíduo 

não se prende a vida, mas ao outro, e a si próprio, até o dia em que tenha que soltar (Mucida, 

2006).  

A velhice, no discurso em que é construída hoje, nos impõe que abandonemos o desejo de 

amar, pois o amor traz consigo uma ideia de futuro, de continuidade, um tempo que o velho não 

teria mais, ele é impedido de amar pela ameaça do tempo cronológico, e não o psicológico que 

faz os momentos de segundos durarem uma eternidade. Como afirma o criador da Psicanálise, 

apesar de todo o pessimismo que rodeia sua obra, “um forte egoísmo protege contra o 
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adoecimento, mas, no final, precisamos começar a amar para não adoecer, e iremos adoecer se, 

em consequência de impedimentos, não pudermos amar” (Freud, 1914/2004, p. 106). 

Como ressalta Py (2004), para além do que conseguimos apreender do nosso corpo físico, 

edificamos uma construção imaginária desse corpo que fundamenta o processo contínuo das 

identificações ao longo da vida. Essas identificações são confrontadas pelas transformações 

provocadas pelo tempo. A imagem do corpo faz parte de nossa subjetividade, constitui e é 

constituído pela trajetória e experiências de vida. Apesar da familiaridade com a imagem de si 

e a identidade construída ao longo da vida, a imagem refletida na velhice marcada pelo tempo 

produz no velho uma sensação de estranheza. Consequentemente, diante das mudanças na 

aparência física e habilidades intelectuais, o sujeito se vê confrontado com um corpo que reflete 

o transcurso do tempo e não mais possui juventude de antigamente.  

O luto pelo corpo envolve uma reestruturação do esquema e imagem corporal e do conceito 

de si, o ideal de Eu. O ser humano é, na velhice, incitado a confrontar a desqualificação do 

corpo envelhecido marcado no social pelos estigmas do declínio, do não belo, da doença e da 

aproximação com a morte (Lima, 2013). Desse modo, a sociedade afirma ao velho, através de 

seu corpo, sua imagem, seu potencial de trabalho e sua sexualidade, o quanto ele agora é 

improdutivo e inútil, assim ele não se sente e não se vê mais como um objeto de desejo, 

principalmente para os velhos pobres (Messy, 1999). Essa exclusão do velho confirmada pela 

sociedade e o destituindo enquanto objeto de desejo, marca a desvalorização da velhice e 

evidencia a juventude como o ideal a ser mantido.  

A velhice, na Psicanálise, como a maioria dos conceitos ainda passa por um processo de 

construção. Vemos que para Messy, mesmo considerando que a velhice não está ligada ao 

tempo cronológico, ainda concebe a velhice como algo negativo, imutável. Mucida, considera 

a velhice como um novo tempo existencial, há algo que continua a se inscrever, há um sujeito 

que continua a desejar.  Sobre isso, Mucida declara: 

A velhice existe, as pessoas idosas existem; e mesmo que o sujeito do inconsciente não 

envelhece, há um real do corpo que envelhece, e isso não implica um encontro com o 

cadáver ou com a morte. Há o real do corpo traçado por uma imagem que pode horrorizar 

o sujeito, há um real de várias perdas que se agudizam a partir de uma determinada idade. 

Perdemos mais pessoas à medida que envelhecemos, bem como diferentes laços sociais, 

exigindo mais trabalho de luto, mais inscrições simbólicas. Então, à velhice um dos nomes 

do real, impõe o luto, bem como novas formas de atualização (p.56). 

 

O medo de envelhecer, essa repulsa pelos velhos, nos faz questionar como sujeitos a 

existência, sobre a limitação frente a nós mesmo, os outros e a cultura. Entretanto, na velhice o 

desejo permanece, não há uma ruptura brusca do equilíbrio entre perdas e ganhos, mas uma 
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eterna simbolização de nossos lutos. O tempo se inscreve em nosso corpo, nossa imagem, nossa 

memória, nosso desejo e produz aprendizados. E que os conhecimentos que adquirimos no 

decorrer da vida, no decorrer do tempo possam nortear nosso projeto pessoal de vida e que 

possamos valer deles para ressignificamos nossa existência. 

 Py (2004) sublinha que, nesse percurso, seguimos todos envelhecendo com a tarefa 

humana de criar significações para os fatos que marcam nossa existência. Que a perspectiva 

seja trabalho de luto pelas as perdas, na busca das aquisições que nos transformam, lançando-

nos no futuro como projeto vivo de liberdade individual que se realizará, por fim, engendrada 

na solidariedade humana e coletiva. Pois o que é a velhice, se não produto de nosso discurso 

(Mucida, 2006).  

A velhice como produto do discurso se inscreve em nossas vidas, nossas idenficações, 

nossas idealizações. O velho não significa que a morte se aproxima, mas que a vida existe, e 

passamos por ela. A morte pode se inscrever em nossas angustias em qualquer momento da 

vida, o confronto com a morte, ou seja, com o real, sempre será traumático, ela nos lembra de 

nossa finitude, nos avisa da busca inalcançável do desejo, de nossa castração. A velhice pode 

nos mostrar como é frágil a vida e dela temos que extrair aqueles pequenos momentos em que 

se sente “satisfeito”.  

E que velhice pode sim mostrar outras possibilidades, outros discursos, que nos apresente 

a liberdade de ser quem somos, não ideal de juventude que nem os jovens alcançam. Que a 

coragem de assumir o desejo de ser quem é seja acompanhada pela experiencia de eternidade 

de cada momento, do abandono das rígidas pretensões. E que a velhice seja leve, como as sábias 

palavras de Rubem Alves (2013, p. 82), “mas o objetivo da vida não é a utilidade. É a feliz 

inutilidade do brincar”. 

 

3.4. A Sexualidade Feminina na Velhice   

Diante do exposto, investigar a velhice e os aspectos relacionados a sexualidade da mulher 

e seu corpo, remonta sempre à desconstrução de paradigmas, tendo em vista os preconceitos e 

repúdios de que sofrem, o velho, a sexualidade e a mulher. Estes considerados socialmente de 

menor valor, se pensarmos em uma mulher velha e que de algum modo se mostra como um 

sujeito sexual e erotizado, algo de errado e estranho há com ela. 

Apesar da mulher desempenhar novos e distintos papeis, as marcas dos padrões culturais 

de beleza continuam a marcar intensamente o modo como essa mulher desempenha ou supõe 

que deva ser uma “sexualidade ideal”. A expressão da sexualidade em nossa sociedade é 

permitida apenas àqueles que fazem parte de um imaginário social de corpos “belos” que se 
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enquadra em ideais estéticos e de juventude (Debert, 2000; 2003). Essa última como um ideal 

de vida e de consumo, na qual as pessoas consideradas ativas e saudáveis são consideradas 

pessoas jovens. Kehl (2002) ressalta que 

O erotismo pós-moderno é regido pelas leis de mercado e pelo discurso publicitário. É uma 

erótica da positividade, voltada para imagens de completude encarnadas em corpos 

atléticos, belos, perfeitos. Uma erótica da plena visibilidade, espetacular. Inibidora do 

desejo, [...] que opõe a completude do belo ao sublime, tributário da falta e do feminino 

(p.20).   

 

Como coloca Lacan (1960/2008), o belo tem por efeito suspender, rebaixar, desarmar o 

desejo. Para além da concepção do belo como inibidor do desejo, Goldenberg (2014) afirma 

que em uma era do “culto ao corpo” e da espetacularização da sociedade, na qual, somos 

solicitados a se converterem em imagens com certas características rigorosamente definidas. 

Os corpos humanos, nessa era de culto ao corpo, são desencantados de suas potências 

simbólicas para além dos códigos de “boa aparência”. “Ser bela é ser jovem? Consumir para 

não ser velha? Consumir pra não ser feia?” (p. 13). A juventude, no final do século XX, deixou 

de ser uma etapa do curso da vida para se tornar um modo específico de representação de si, 

um modelo de comportamento, e de vivência e expressão das emoções. Assim, nasceu o modelo 

“terceira idade” de velhice, que seria o modo jovem e feliz de se viver essa fase da vida 

(Goldenberg, 2014). Além de ser um modo de vida da classe média que possui os recursos, 

econômicos e sociais, para buscar esse ideal. 

As consequências do tempo no corpo trazem sofrimento e a preocupação com o não 

envelhecer é excessiva. Conservar as características da juventude é o ideal estético propagado. 

Esses ideais, apesar de causarem sofrimento, são naturalizados e banalizados, visto que a 

preocupação de não envelhecer é tida como cuidado consigo mesmo. É necessário se “prevenir 

da velhice” e, uma vez instaurada, a “lutar contra ela”.  

O mesmo ocorre com a sexualidade. Vemos uma negação convivendo, contraditoriamente, 

com sua banalização. Ainda se nega a sexualidade infantil assim como se nega a sexualidade 

na velhice, porque de certo modo vemos e tratamos o velho como criança (Debert, 2000). Se 

faz imprescindível desmistificar a sexualidade na velhice, para que esta seja expressa e vivida 

das formas mais variadas possíveis, a necessidade de obter prazer independentemente de serem 

adequados ou não aos padrões estéticos. Buscar satisfação é sinal de vida, até porque o desejo 

não cessa, apesar de ser negado. Mais que isso, além de negar ao velho o desejar, se nega a ele 

ser objeto de desejo de outro. Isso parece ocorrer de forma mais imperativa com as mulheres 

que têm seus corpos como valor de troca e que sua legitimidade de ser mulher também é 

realizada pelo outro – ao mesmo tempo que a mulher ‘tem que’ ser bela para seduzir alguém, a 
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mulher velha ‘não tem corpo para isso’.  

A velhice é uma fase como as outras, em que a passagem natural do tempo impõe mudanças 

em âmbitos do trabalho, nas relações sociais, na sexualidade e nos relacionamentos afetivos. 

Apesar de todos os progressos científicos e de direitos sociais, para o melhoramento no que se 

refere a longevidade, como na saúde, trabalho e sexualidade, continuam os muitos tabus e 

preconceitos que rodeiam a vida na velhice. Principalmente quando se trata da sexualidade da 

mulher, sendo a sexualidade do homem mais aceitável e popularizada, pois suas trajetórias no 

decorrer da vida a levaram a se construir assim também na velhice (Andrade & Franch, 2012). 

Negando ou diminuindo a existência de sexualidade, infantilizando as relações e as formas de 

acolhimento. Sibilia ressalta que 

Nesse contexto e paradoxalmente – meio século após os movimentos de liberação sexual e 

em plena reivindicação da subjetividade encarnada – novos tabus e pudores converteram a 

velhice em um estado vergonhoso. Sinais de derrota na luta pela permanência do aspecto 

juvenil, as rugas são moralmente condenáveis devido à sua incidência: a velhice é um 

direito negado ou algo que deveria permanecer oculto, longe de ambicionar a tão cotada 

visibilidade. Assim como acontece com todas as outras “imperfeições” e “impurezas” que 

o envelhecimento cinzela nos corpos humanos, as rugas constituem uma afronta à tirania 

da pele lisa sob qual vivemos (2014, p. 83). 

 

Os tabus referentes à sexualidade decorrem da falta de informação ou mesmo o descaso, 

do moralismo ou conservadorismo, criando preconceitos e ideias moralistas sobre quem e que 

tipo de pessoa pode viver a sexualidade. Esses preconceitos tendem a reprimir as expressões da 

sexualidade na velhice, principalmente na mulher, por uma imagem de corpo que é imposta 

desde criança, atributos que constituem suas identificações e o ideal de eu. É o Outro que diz 

qual mulher deve ser para ser desejada, e essa imagem tem padrões atuais extremamente rígidos.  

Zanello(2018) teoriza que a exibição de uma performance sexual passou a ser interpelada 

de formas diferentes para homens e mulheres no decorrer da história. Hoje, para as mulheres, 

ainda se impõem “o sex appeal e, sobretudo, a capacidade de se colocarem como objeto sexual 

e de se satisfazerem nesse papel. O que reafirma a afirmação de Cachioni (2015) de que “o 

funcionamento sexual é agora parte e parcela do capital sexual, amoroso e patrimonial das 

mulheres” (p.79). 

Esses estereótipos rodeiam todos os aspectos da velhice, na qual temos a juventude como 

ideal de vida, de beleza e de ser, desejado e vivido por todos. A velhice é representada como 

uma fase triste, apática e sofrida, como algo detestável que deve ser evitado, disfarçado se 

utilizando de diversos mecanismos para se obter a juventude. Na qual a indústrias cosméticas, 

farmacêutica e os meios de comunicação entraram na “luta contra o envelhecimento”, com 

cosméticos anti-idades, alimentação e remédios rejuvenescedores, suplementos, exercícios 
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específicos para manter o corpo rígido, processos estéticos e cirurgias plásticas e outros diversos 

meios que são criados, consumidos e reproduzidos pela sociedade. Dessa forma, ser velho numa 

sociedade que idealiza o ser jovem, é ter seu papel de ser humano destituído, os conhecimentos, 

a sabedoria, as experiências, os desejos e as expectativas. As subjetividades dessas pessoas são 

esquecidas, pois eles não fazem mais parte da juventude, do que é belo e feliz, a vida lhes é 

negada. E se caso queiram participar dessa velhice ativa feliz precisam compra-la, o que reduz 

a velhice feliz a um bem de consumo, restrita mais uma vez há uma parcela da sociedade 

(Moletta & Oliveira, 2007). 

A sexualidade tem como objetivo o prazer, a satisfação da pulsão, o que nada tem a ver 

com a reprodução, pois não é uma função orgânica (Freud, 1905/1996j). Por isso negar a 

sexualidade aos idosos por essa explicação só demostra quão grosseira é a compreensão dela 

pelo senso comum, pela religião e por muitas áreas da saúde. Além disso, a sexualidade em 

suas múltiplas expressões, é de extrema importância para uma adequada qualidade de vida, um 

envelhecimento saudável e que preserve o prazer de viver. A sexualidade sendo constituinte de 

nossa subjetividade como compreendida pela psicanálise, conduzida pelo desejo e pela 

necessidade de satisfação, não pode ser excluída porque se não há desejo não há vida.  

Assim, a sexualidade, não se atendo à função biológica, sendo aberrante e avessa a ela, 

apresenta-se pela reação que cada sujeito tem com o objeto de seu desejo, objeto da pulsão que 

é sempre variável, de uma sexualidade que também é erótica. Não é a idade que determina a 

ausência do desejo e, muito menos, a inexistência ou a existência de relações sexuais, mesmo 

que estas possam ser inscritas na velhice sob tramas diferentes daquelas encontradas na 

adolescência, nos quais calcular os orgasmos é uma forma usual. A sexualidade do idoso pode 

encontrar caminhos inéditos nos quais o desejo, que não morre, descobre outros modos de 

inscrição (Mucida, 2006). 

A velhice nos confronta com a efemeridade da vida, nos confronta com nossas falhas, 

nossos fracassos, mas nem por isso ela deixa de ser bela. Freud (1916/1996i), afirma que a 

transitoriedade do que é belo, ao contrário do que todos sentem, não perde seu valor, na verdade 

ele aumenta; pois o valor da transitoriedade é o valor da escassez no tempo. “A beleza da forma 

e da face humana desaparece para sempre no decorrer de nossas próprias vidas; sua 

evanescência, porém, apenas lhes empresta renovado encanto” (p.317). 

Observamos que a velhice de um sujeito é o reflexo da imagem que ele tem de si mesmo 

construída a partir do olhar do outro. Freud via sua própria velhice como negativa, mas de 

algum modo constatou que a velhice é isso, valorizar os detalhes mais significativos da 

existência, que é bela justamente por ser finita. E que pequenos gestos de desejo do outro 
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encontram sua beleza apenas por fazer nos sentir vivos.  

Assim, podemos refletir sobre o porquê desse medo do que é velho, dessa vergonha de ser 

velho, do modo como ocultamos o envelhecimento. Esse medo da velhice parece ser um medo 

da morte, de perder o corpo, o medo de perder a vida. Será que nos custa tanto nos confrontar 

com o ser velho, vivo, sexualizado, desejado e desejante? Por que ainda concebemos o velho 

como morte, e não se pode desejar a morte? Talvez, como lembra Messy (1999), não seja a 

própria morte que cause medo, mas ideia que temos dela. O temor da velhice, que é vista como 

morte, é o confronto com nossa própria realidade, com o nosso próprio fazer, e o 

questionamento sobre se o que construímos até chegar a velhice nos deu prazer e sentido. 

Em geral, ao observarmos conversas cotidianas, propagandas e filmes que falam sobre a 

sexualidade e o desejo na velhice, percebemos que a repulsa ou aceitação do próprio corpo 

envelhecido toma formas diferentes no homem e na mulher. Consequentemente, homens e 

mulheres vão encontrar maneiras distintas de vivenciarem a sexualidade, uma vez que os 

múltiplos papéis que as mulheres tendem a desempenhar – trabalho doméstico, cuidado com as 

crianças, responsabilidades profissionais – “podem aumentar o estresse das mulheres e até 

contribuir para as altas taxas de doenças”, afirma Menezes (2012 p. 134).  

É conhecido a existência de vários fatores de ordem fisiológica, psicológica, religiosa, 

econômica, que influenciam na perda da sexualidade erótica com o passar do tempo, como já 

ressaltamos durante todo o trabalho. Distintas razões que ocorrem no cotidiano podem não 

afetar diretamente o sujeito velho, mas terminam por sensibilizá-lo de tal forma que a 

sexualidade se torna algo negativo, principalmente para as mulheres, posto que ainda existe 

uma concepção do sexo ligado a reprodução. Além desses fatos que repercutem na vida sexual 

dos velhos, o preconceito se mostra como a principal razão para a relativa perda da atividade 

sexual na velhice (Menezes, 2012). 

Assim como a beleza, a sexualidade na velhice não está fadada a um único padrão. O sexo 

não é a única forma de vivenciar a sexualidade. Existe uma pluralidade de fins na sexualidade 

erótica, embora essa acepção não seja nenhuma novidade. Como vimos anteriormente, a 

Psicanalise foi a grande revolução na compreensão da sexualidade humana, a elevando de 

simples função natural para uma concepção complexa de constituição subjetiva, sendo ela uma 

energia de vida, colocando a libido a ser investidas nos mais diversos objetos. Beauvoir (1990), 

ao discorrer sobre as construções sócio-históricas da velhice e sobre a representação social da 

sexualidade na cultura ocidental, ressalta as construções freudianas e afirma: 

Freud demonstrou que não existe sexualidade “normal”; ela é sempre “perversa”, na 

medida em que não se desliga de suas origens, que a faziam procurar uma satisfação não 
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numa atividade específica, mas no “ganho do prazer”, ligado a funções que dependem de 

outras pulsões. [...] [O velho] continua a viver num certo clima, a fazer existir seu corpo 

num mundo povoado de corpos (p. 398). 

 

A autora sublinha como a sexualidade para Freud está além da relação sexual, ela está 

ligada a busca de prazer que pode ser encontrada das mais variadas maneiras. Ao velho, mesmo 

censurada e negada, não deixa de existir. Muitas vezes é vivida de forma escondida como se 

fosse uma afronta aos ideais de sexualidade que está intrinsicamente ligada aos padrões 

corporais. Mesmo em suas expressões parciais, como o toque e o olhar, a expressão da 

sexualidade é, frequentemente, negada ao sujeito velho. 

Rubem Alves (2013), em um de seus livros sobre a velhice, ressalta ironicamente, a partir 

de Beauvoir, algo que é negado aos velhos e, quando exercida, é imperdoável: a capacidade que 

eles têm de amar como os jovens. E complementa: 

Aos velhos está reservado outro tipo de amor, amor pelos netos, sorrindo sempre 

pacientemente, olhar resignado, espera da morte, passeios lentos nos parques, horas 

jogando paciência, cochilos em meio às conversas. Mas quando o velho ressuscita e no seu 

corpo surgem de novo as potências adormecidas do amor – oh! os filhos se horrorizam! 

“Ficou caduco...” (Alves, 2013, p. 102-103). 

 

Esta premissa – de censura social – causa constrangimento em velhos que sentem a 

necessidade de manter uma vida sexual ativa, mas não conseguem viver livremente dos 

preconceitos impostos pela sociedade: “Esses fatores psicossociais podem ser tratados como 

responsáveis pela perda da sexualidade e, por consequência disto, a felicidade na terceira idade 

estaria comprometida” (Menezes, 2012, p. 126). 

Foucault (1979), conforme citado em Menezes (2012) também contribuiu muito para esta 

compreensão ao atentar para a regulação e o disciplinamento dos corpos:   

Ele argumenta que a sexualidade e o comportamento sexual foram de fundamental 

importância para esse processo. O sexo era o modo pelo qual a população podia se 

reproduzir e crescer, da mesma forma que era uma ameaça potencial à sua saúde a seu bem-

estar. A sexualidade não-ligada à reprodução era algo a ser reprimido e controlado. Esse 

monitoramento da sexualidade por parte do Estado ocorreu em parte por meio da coleta de 

dados sobre o casamento, o comportamento sexual, a legitimidade e a ilegitimidade, o uso 

de método contraceptivo e do aborto. Essa vigilância deu-se em perfeita sintonia com a 

criação de rigorosas normas públicas sobre a moralidade sexual e a atividade sexual 

aceitável (p. 130). 

 

Segundo Menezes (2012), em sua pesquisa com idosas, os amores para a mulher velha são 

muito mais difíceis, pois tem se que enfrentar os preconceitos dos filhos, parentes e vizinhos 

num contexto de cultura predominantemente patriarcal. De modo geral, a vergonha e o medo 

impedem a mulher de vivenciar sua sexualidade, imagine durante a velhice quando “o ordinário 
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dos corpos humanos se acha, por definição [...], submetido à influência geral das sociedades”, 

afirma Ory (2008, p. 155).    

O fato é que, segundo as circunstâncias apresentadas, na sociedade “[...] está em curso o 

processo de feminização da velhice, em um contexto de forte heterogeneidade nas formas de 

gestão da velhice pelos idosos, pelas famílias e pelas instituições públicas” (Neri, 2008, p. 61). 

A velhice como demarcador social – já que inconscientemente nunca seremos velhos –, se 

tornou um demarcador social para as mulheres. Uma marcação de suas rugas, de seus cabelos 

brancos, do corpo flácido, do seu não lugar como ser desejante na sociedade. Como afirma 

Beauvoir (1990), “biologicamente, os homens levam as maiores desvantagens; socialmente, a 

condição de objeto erótico desfavorece as mulheres” (p. 394). E reitera:  

É que socialmente o homem, em todas as idades, é sujeito, e a mulher um objeto, um ser 

relativo. Casada, seu destino é comandado pelo de seu esposo; este tem, em média, quatro 

anos a mais que ela, e, nele, o desejo decresce. Ou então, se subsiste, dirige-se para 

mulheres mais jovens. Entretanto, é muito difícil para a mulher idosa ter parceiros 

extraconjugais. Ela agrada ainda menos aos homens do que os velhos às mulheres (p. 426-

427).   
 

Desta forma, idade e gênero são variáveis precedentes poderosas do desenvolvimento e do 

envelhecimento, porque sintetizam não apenas influências genético-biológicas, mas, com o 

mesmo peso, influências socioculturais de gênero (Neri, 2007). É claro que atualmente vemos 

mulheres idosas se relacionarem como homens mais jovens, porém a imagem de seus corpos é 

de corpos jovens, embora comparativamente aos homens, elas ainda são escassas. Assim, “sua 

[adolescente] condição [sexualidade] lhes parece, em geral, desejável, porque lhes permitirá 

satisfazer seus desejos. [...] o adulto, ao contrário, associa a idade avançada a fantasmas de 

castração” (Beauvoir, 1990, p. 358). 

Podemos constatar isso em diferentes situações. Por exemplo, a indústria farmacológica se 

voltou para o envelhecimento biológico do homem desde o começo da década de 1990. Investiu 

em desenvolver drogas para disfunção erétil, uma preocupação a menos para ala masculina de 

mais idade que sofria com o problema. A versão da droga para as mulheres, ainda está sendo 

estudada pelos baixos índices de eficácia, não sendo comercializada no país. Mais de 20 anos 

separa a preocupação da indústria farmacológica com o desempenho da sexualidade feminina.  

Em relação à mulher velha, podemos refletir sobre os impactos da idade, além de ser 

mulher, e tudo que carrega culturalmente por isso, estar velha, fora dos padrões, dos 

estereótipos, aos quais são admitidos usufruir “plenamente” a sexualidade é de uma 

perversidade cruel. O problema não é ser velho, é não ser mais jovem, o que significa um sinal 

de displicência com seu corpo.  
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Não ser mais jovem significa não estar mais inserido num contingente de possibilidades, 

de experiências, de novidade, além de recolocar os conflitos da castração. Significa um mundo 

de possibilidades negadas por não estar alinhado com os ditames do consumo. A criação da 

terceira idade ou que dizem da “melhor idade”, é uma tentativa de inserir esses velhos no mundo 

do consumo novamente, reafirmando: “você pode ser visto (desejado), compre sua juventude”.  

Beauvoir (1990), mais uma vez, reitera a influência cultural no desejo da mulher velha, e 

discorre: 

(...) [As mulheres velhas] continuam a ter desejo, ao passo que há muito tempo deixaram 

de ser desejáveis aos olhos dos homens. Isso equivale a dizer que a mulher é vítima, até o 

fim, de sua condição de objeto erótico. A castidade não lhe é imposta por um destino 

psicológico, mas por sua condição de ser relativo (p. 428). 

 

As discussões que giram em torno da sexualidade da mulher, especificamente da mulher 

velha, traduzem a necessidade de que uma sociedade boa para velhos é uma sociedade boa para 

homens e mulheres de todas as idades. Isto é, “que oferece a eles e exige deles de acordo com 

as suas peculiaridades definidas por variáveis biológicas, psicológicas e socioculturais” (Neri, 

2008, p. 62). Felizmente, assim como é importante relativizar a transformação apresentada em 

nossos corpos – gerando novos riscos e desafios que podem afetá-los e à nossa saúde – a nova 

velhice também pode fornecer outras possibilidades. Que permitem escolher novos modos de 

viver o cotidiano, novos meios de satisfação, novos significados, novos ressignificados. 

Como discorre Menezes (2012), o fato é que nem a história nem a literatura deixaram 

depoimentos válidos sobre a sexualidade das mulheres velhas. Constatamos que o assunto é 

considerado ainda mais tabu do que a sexualidade dos velhos: “[...] Essa mutilação [perda da 

libido na velhice] acarreta outras, uma vez que sexualidade, vitalidade e atividade estão 

indissoluvelmente ligadas. Por vezes, a própria afetividade se embota quando todo desejo está 

morto” (Beauvoir, p. 430). 

Observamos, pois, que o corpo funciona como um marco do tempo e o marcador 

fundamental é a imagem do corpo jovem. Com a velhice, as performances corporais vão 

diminuindo e, por conseguinte, o seu valor no seio da sociedade. O corpo velho é pensado, 

assim, a partir de uma ausência, é a negação do belo que é o corpo jovem, partindo do 

pressuposto de que quem é velho não corre, não faz sexo, não se mexe. Essa ideia revela o 

preconceito que a sociedade experiencia em relação a esse novo corpo velho, convertendo-o 

numa espécie de máquina quebrada que é colocada no quarto dos fundos ou enquanto objeto de 

decoração rústica. É a durabilidade da vida colocada nos mesmos moldes da dos objetos.  

Os corpos estão hoje preenchidos artificialmente, estão distorcidos. A sociedade cada vez 
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mais incorpora patologias nos corpos dismórficos, nos quais o sujeito nunca está satisfeito. Isso 

mostra a imparcialidade de satisfação pulsional, sempre em busca daquele remédio 

emagrecedor, daquela cirurgia plástica, do tratamento estético, do creme anti-idade. Mostra 

uma imaturidade de lidar com as perdas, com o luto do corpo. Uma incessante tentativa de 

prorrogação da existência, negando a morte, entretanto morrer prematuramente, ou envelhecer: 

não há outra alternativa. “E, entretanto, como escreveu Goethe: ‘A idade apodera-se de nós de 

surpresa’. Que o desenrolar do tempo universal tenha resultado numa metamorfose pessoal, eis 

o que nos desconcerta” (Beauvoir, 1990, p. 347). 

Por fim, podemos constatar que a velhice tem um peso maior para mulher, tendo em vista 

os fardos que carrega desde seu nascimento, em especial aos relacionados a ideais de beleza e 

da juventude eterna. De uma subjetividade construída em torna do dispositivo amoroso e 

materno (Zanello, 2018), ou seja, criada para casar e ter filhos mesmo atualmente com apoios 

em outros moldes. É notório que, como a velhice informa o final da vida, está sempre associada 

a morte, porém consideramos que mais que isso, a negação da velhice está associada ao 

desdenho, ao preconceito, ao medo que temos de não sermos mais desejados. Tudo isso se 

mostra para além das insígnias sociais – o eterno retorno do recalcado.  

O desejo diz de nossa subjetividade, e não é necessariamente um desejo de sexo, mas de 

sermos vistos como seres desejantes e desejados. Como sujeitos que despertam o olhar do outro, 

e assim acaricia nosso narcisismo. Rubem Alves (2009) diz em síntese: “a coisa mais 

humilhante da velhice é quando a gente começa a ser tratado como “objeto de respeito” e não 

como “objeto de desejo”. Não quero ser respeitado, quero ser desejado. Eu não me descobri 

velho. Alguém me ensinou que eu era velho, mostrando-me o espelho (p. 54). 

Desse modo, a velhice é algo que nos é mostrada, é afirmado pelo olhar do outro. Um olhar 

que muitas vezes não deseja mais. E essa é a grande castração da velhice. Continuar vivendo 

como seres que possuem sexualidade é mostrar para o outro, e para si mesmo, o quanto ainda 

podemos viver, realizar sonhos, rever metas, construir projetos por mais curtos que sejam.  

Pensando especificamente na sexualidade da mulher idosa, percebemos como o 

emaranhado de renúncias e abdicação do próprio desejo em favor do outro continuam a se fazer 

presentes na velhice. Da mulher idosa espera-se o permanente cuidado com o companheiro 

velho e com os netos. Quando viúva, espera-se dela a contínua dedicação aos netos e às 

‘atividades do ser avó e velha’. Não se espera que encontre novas formas de obtenção de prazer 

– seja no forró da associação do bairro ou em encontros sexuais com parceiros ou parceiras. 

Em termos sexuais, é uma continuidade de renúncias, primeiro do prazer clitoridiano, 

depois da mãe como objeto de amor, depois do falo, depois o de “ser mulher”, depois o de ser 



95 
  

velha. Fica evidente quão necessária se faz a desconstrução de uma sociedade que vive em cima 

de padrões como este. A escolha de que caminhos querem trilhar e de que objetos perfazerem 

seus desejos seja feita pela própria mulher, na juventude ou na velhice. Viver de todos os modos 

que desejarem. E que o tempo chegue, os cabelos brancos, as marcas na pele, que a sexualidade 

feminina seja vivenciada de modos eróticos e que seja investida nos mais variados objetos. Do 

modo que desejarem. Que a velhice chegue e mostre, assim como o crepúsculo que assinala a 

noite, as cores da vida, pois “quem sabe que está vivendo a despedida olha para a vida com 

olhos mais ternos...”, afirma Alves (2013, p.82). A velhice e todos os significados e 

ressignificados que podem ser construídos, desloca o sujeito da pretensão de eternidade e o 

coloca com os desafios da vida aqui e agora. A velhice para a mulher, nos dias atuais e diante 

de tantas mudanças sociais das últimas décadas, pode representar um novo momento de 

liberdade e a busca de novos significados e a construção de possíveis projetos antes negados a 

ela. 
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Capítulo 4 

Ressignificação e construção de si em Narrativas de vida: o percurso de pesquisa e a 

contemplação das análises 

Essa pesquisa se constituiu como uma investigação de cunho qualitativo. A pesquisa 

qualitativa abrange, como objeto de investigação, praticamente todo acontecimento da vida 

real, e por isso se constitui um “campo multifacetado de investigação, marcado por diferentes 

orientações e metodologias” (Yin, 2016, p.3). Bertaux (2010) enfatiza que, diferentemente das 

pesquisas quantitativas que varrem em extensão uma ampla superfície sem nela penetrar 

profundamente, as pesquisas com metodologias qualitativas preferem se concentrar sobre um 

aspecto “delimitado das atividades sociais e mergulha com intensidade na espessura de suas 

camadas sucessivas” (p.13). 

A fim de construir uma investigação coerente com essa demanda de profundidade, 

procuramos captar uma multiplicidade e diversidade de saberes e experiências acerca da 

sexualidade da mulher na velhice. Em razão do seu potencial de apreensão do “dinamismo da 

subjetividade” utilizamos a entrevista de narrativa de vida como método de produção de dados. 

As narrativas de vida, como denominadas por Bertaux (2010), também conhecidas como 

histórias de vida, são comumente relacionadas a tradição da História Oral.  Segundo Bertaux 

(2010), esse tipo de metodologia tem atraído mais pesquisadores nas últimas décadas pelo 

caráter “humano” dos materiais com elas produzidos.  

Sobre a importância do uso das narrativas como metodologia na Psicologia, Flick (2009, 

p. 21) enfatiza que 

No que diz respeito, em particular, à pesquisa na área da psicologia, questiona-se sua 

relevância para a vida cotidiana por não dedicar-se suficientemente à descrição detalhada 

de um caso ou partir de suas circunstâncias concretas5. A análise dos significados 

subjetivos da experiência e da prática cotidianas mostra-se tão essencial quanto a 

contemplação das narrativas (Bruner,1991; Sarbin,1986) e dos discursos (Harré, 1998). 

 

A narrativa de vida é um método de produção de dados que pode ser situada entre as 

diversas modalidades de pesquisa autobiográfica. Segundo Abrahão (2006), “a narrativa 

autobiográfica contém a totalidade de uma experiência de vida que é comunicada ao 

investigador, não sem que, no justo momento da narração, se ressignifique o(s) 

acontecimento(s) narrado(s)” (p.150). Para Bertaux (2010), a narrativa de vida consiste “em 

                                                           
5 A respeito dessa modalidade de descrição, Bertaux (2014) afirma: “nós ainda não compreendemos que uma boa 

descrição em profundidade, uma thick description (descrição densa, como define muito bem Clifford Geertz, faz 

avançar mais o conhecimento que um conjunto de generalizações imaginárias, mas arbitrárias” (p. 266). 
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concentrar o estudo sobre este ou aquele mundo social centrado em uma atividade específica, 

ou sobre esta ou aquela categoria de situação relativa ao conjunto de pessoas que se encontram 

em uma determinada situação social” (p.17). Há uma narrativa de vida desde que haja descrição 

sob forma narrada de uma fração da experiência vivida. Trata-se, portanto, de acordo com 

Bertaux, de uma concepção minimalista de narrativa de vida. 

Autores como Bertaux (2010), Abrahão (2006), Flick (2009), e Jovchelovitch e Bauer 

(2002) ressaltam em seus escritos como as narrativas de vida podem possibilitar aos narradores 

ressignificar suas histórias e construir novos sentidos. Clandinin e Connelly (2015) pontuam 

que 

Fazer pesquisa narrativa é uma forma de viver. Viver em seu sentido mais geral e ilimitado. 

As estruturas visíveis e invisíveis, que limitam realmente nossas vidas, quando notadas, 

podem sempre ser imaginadas de outra forma, podem ser mais abertas, podem te 

possibilitar alternativas. Essa noção é incorporada à ideia de recontar histórias e reviver 

experiências de vida. Nossa intenção com a pesquisa narrativa é capturar, ao máximo 

possível, essa possibilidade de abertura da experiência (p.129).  

 

Nesse sentido, Souza (2006) ressalta que a narrativa de si enquanto atividade formadora, 

caracteriza-se como processo de formação e de conhecimento. Ela se ancora nos recursos 

experienciais engendrados nas marcas acumuladas das experiências edificadas e nas de 

mudanças identitárias vividas pelos sujeitos em seu processo de formação e desenvolvimento. 

Desse modo, com discorre Ataíde (2006, p. 318), o relato oral 

Ao mesmo tempo em que reconstrói uma história pessoal, promove, também, um profundo 

processo de revisão, reconstrução e ressignificação do passado e do presente, resultando 

numa narrativa estruturada da própria história do entrevistado, agora apresentada com 

objetivos públicos. Essa narrativa representa como o sujeito se compreende, como 

interpreta sua autoimagem e como deseja ser conhecido pelos outros. A narrativa, 

principalmente, a (auto)biográfica, a invenção de si mesmo é costurada em torno da 

dimensão temporal que dá significado às fases de infância, juventude, idade adulta etc. 

 

Assim, vemos como narrar ou contar histórias marca fundamentalmente a experiência e a 

formação humana. Narrar ou contar é uma habilidade elementar de comunicação humana. 

Contar histórias se tornou uma necessidade humana, como destacam Jovchelovitch e Bauer 

(2002). Le Goff (1990/2013), em seu estudo clássico sobre história e memória, ressalta o 

processo de desenvolvimento dos registros da memória e da história de um povo ou 

comunidade, inicialmente com símbolos ou desenhos, depois com o desenvolvimento da escrita 

e mais recentemente com a fotografia, a literatura, com os vídeos e arte cinematográfica. 

Vivemos imersos em narrações de histórias, sejam elas numa roda de amigos, nas redes sociais, 

na publicidade, na clínica etc.  
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Jovchelovitch e Bauer (2002) destacam a composição dessa habilidade essencialmente 

humana e as duas dimensões envolvidas no ato de narrar: 

A dimensão cronológica, referente à narrativa como uma sequência de episódios, e a não 

cronológica, que implica a construção de um todo a partir de sucessivos acontecimentos, 

ou a configuração de um “enredo”. O enredo é crucial para a constituição de uma estrutura 

de narrativa. Por isso a narrativa não é apenas uma listagem de acontecimentos, mas uma 

tentativa de liga-los tanto no tempo como no sentido (p. 92).   

 

Segundo esses autores, um acontecimento pode ser traduzido tanto em termos gerais como 

em termos indexados, sendo que “indexado significa que a referência é feita a acontecimentos 

concretos em um lugar e em um tempo” (p. 91). Ricoeur (2010) chama esses acontecimentos 

de narrativa histórica, pois estão situados no tempo e no espaço. Assim, “as proposições 

indexadas têm uma referência concreta a ‘quem fez o que, quando, onde e por quê’, enquanto 

proposições não indexadas vão além dos acontecimentos e expressam valores, juízos e toda 

forma de uma generalizada ‘sabedoria da vida”’ (Jovchelovitch & Bauer, 2002, p.106).  

Para análise das narrativas de vida, Bertaux (2010) propõe uma análise compreensiva. Essa 

forma de análise de dados objetiva explicitar as informações e significações pertinentes contidas 

nas narrativas. Dessa perspectiva, cada leitura “revela” novos conteúdos semânticos. Assim, 

“esse fenômeno figura no centro do método hermenêutico” (Bertaux, 2010, p. 107). Porém, 

mais do que análise “hermenêutica”, a análise compreensiva se pauta na representação e no 

rigor. Segundo Bertaux (2010) a prioridade é “formar uma representação (primeiro mental, 

depois discursiva) de relações e processos que engendram os fenômenos dos quais falam 

frequentemente de forma alusiva, os testemunhos” (p. 108).  A análise de narrativas implica 

sempre na análise dos aspectos cronológicos e não cronológicos, isto é, do sentido da história 

como uma unidade narrativa que caracteriza o mundo social investigado. 

Em estudo acerca das narrativas, Ricoeur (2010) ressalta que 

Uma vida é somente um fenômeno biológico enquanto não é interpretada. E na 

interpretação a ficção desempenha um papel mediador considerável. Para permitir a 

realização dessa nova fase da análise, convém insistimos na combinação de agir e de sofrer, 

de ação e de sofrimento que constitui a própria trama de uma vida. É essa combinação que 

a narrativa quer imitar de maneira criativa (p. 205). 

 

Compreendemos que, nessa tradição de pesquisa, o pesquisador não pretende estabelecer 

generalizações estatísticas, mas, sim, compreender o fenômeno em estudo, o que lhe pode até 

permitir uma certa generalização analítica. Essa generalização é alcançada por meio de uma 

conjunção entre os conceitos de recorrência e saturação, analítica e comparativa. Além disso, 

permite a compreensão de um núcleo comum que permeia o objeto social em questão.  

Dessa forma, as narrativas autobiográficas são como “grafias de uma realidade histórica e 
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sociológica mais vasta. Elas interessam como retratos de um processo individual vivido de 

forma muito concreta por cada um, mas também como tradução de mecanismos humanos 

partilhados que ultrapassam os limites biográficos”, conforme análise de Lechner (2006, p. 

172). Assim, ao mergulhar em si, o sujeito encontra elementos do social que, em combinação 

singular, o constituíram e pode ressignificá-los de forma a construir novos e ampliar antigos 

sentidos. 

Embora a narrativa de vida se situe entre as diversas formas de se fazer pesquisa 

autobiográfica, Bertaux (2010) faz questão de enfatizar e marcar uma fundamental 

diferenciação da concepção biográfica clássica. A narrativa de vida, na visão etnossociológica 

na qual se filia, não está tentando compreender “um indivíduo, mas um fragmento da realidade 

social-histórica: um objeto social” (p.60). A narrativa de vida, nessa concepção, é uma narrativa 

de experiências em situação. O sentido produzido pela narrativa de vida do sujeito social está 

sendo construído na medida que é vivenciado. Por isso, espera-se que as narrativas de um 

mesmo sujeito evoluam e se modifiquem na medida que são compartilhadas, tanto pelo 

pesquisador quanto pelo o entrevistado.   

Bertaux (2010) conclui que  

A abordagem etnossociológica visa compreender um objeto social em “profundidade”: se 

ela recorre as narrativas de vida, não é para compreender essa ou aquela pessoa em 

profundidade, mas para extrair das experiências daqueles que viveram uma parte [ou toda] 

de sua vida no interior desse objeto social informações e descrições que, uma vez 

analisadas e reunidas, ajudem a compreender seu funcionamento e suas dinâmicas internas 

(p.60). 

 

As narrativas se prologam além das sentenças enunciadas e dos acontecimentos narrados 

que as constituem. Estruturalmente, as narrativas partilham das características da sentença sem 

nunca poderem ser reduzidas à simples soma dos acontecimentos que as compõem. Portanto, 

nunca será apenas a história de vida de um sujeito.  

Diante disso, podemos compreender porque Ricoeur (2010) afirma que a subjetividade 

seria definida por uma identidade narrativa. Ela não é nem uma sequência incoerente de 

acontecimentos, nem uma substancialidade imutável inacessível ao devir: 

É precisamente a espécie de identidade que exclusivamente a composição narrativa pode 

criar por seu dinamismo. Essa definição de subjetividade pela identidade narrativa tem 

numerosas implicações. Primeiramente, é possível aplicar à compreensão de nós mesmos 

o jogo de sedimentação e de inovação que reconhecemos em ação em toda tradição. Da 

mesma maneira, não cessamos de reinterpretar a identidade narrativa que nos constitui à 

luz das narrativas que nossa cultura nos propõe. [...] É assim que aprendemos a nos tornar 

o narrador de nossa própria história sem que nos tornemos inteiramente autor de nossa vida. 

Poder-se-ia dizer que nos aplicamos a nós mesmos o conceito de vozes narrativas que 

constituem a sinfonia das grandes obras, tais como epopeias, tragédias, dramas, romances 
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(p. 210).  

 

O sentido, portanto, não está na finalização da narrativa, mas permeia toda a história. A 

história de uma identidade narrativa é composta por outras inúmeras narrativas. Bertaux (2010) 

ressalta que é nesse ponto que a narrativa usada como método de pesquisa se sobressai de outras 

formas de entrevistas, pois permite estudar e compreender a ação durante seu curso. Os sentidos 

construídos dos contextos e mundo sociais investigados pela pesquisa são apreendidos no 

mesmo momento de sua construção. 

Em síntese, as concepções de narrativas de vida se constituem: 1) como importante 

metodologia de aprofundamento em um objeto social; 2) pelo caráter humano dos dados 

produzidos por elas; e 3) como importantes facilitadoras para construção e ampliação de 

significados. Além disso, desde seu nascimento como metodologia de pesquisa, as narrativas 

de vida já defendiam a posição contestadora de que se deve devolver a palavra à criança, aos 

loucos, aos sujeitos e grupos excluídos, às mulheres, aos sujeitos velhos, e a outras minorias 

silenciadas pelo poder (Ataíde, 2006).  

As narrativas têm como objeto de estudo, portanto, “os excluídos dos arquivos e dos 

documentos oficiais, cabendo a ela contemplar as classes populares e os grupos silenciados e 

discriminados, resgatando seu papel histórico na sociedade”, enfatiza Ataíde (2006, p. 314). 

Elas possibilitam conhecer outras versões daquele mundo social, outras versões para além das 

hegemônicas e generalizantes da história dita verídica e oficial.  

Não estamos, porém, defendendo que essa é a única forma de se fazer isso, mas que as 

pesquisas com narrativas ou história oral rompem com o modo hegemônico e positivista de se 

fazer pesquisa. Nossa concepção, aqui, é de que com essas metodologias podemos construir 

espaços para a escuta de sujeitos silenciados, excluídos, esquecidos e deixados fora da versão 

oficial daquele mundo ou campo social dominante. Assim, concebemos a narrativa como 

importante ferramenta também política para ouvir os discursos das minorias silenciadas.  

 

4.1. Percurso metodológico 

4.1.1. Locus de Pesquisa. 

Participaram da produção dos dados, cinco mulheres idosas de uma Associação de Idosos 

localizada na região metropolitana de Goiânia. Nessa instituição são oferecidas atividades 

gratuitas como aulas de informática, dança, teatro, coral, bailes, ensino de jovens e adultos 

(EJA), rodas de conversa e momentos lúdicos, sessão de cinema e atividades pedagógicas para 

pessoas com mais de 60 anos e que possuam autonomia funcional. Todos os atendimentos 
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oferecidos são feitos por uma equipe em sua maioria da própria comunidade. 

Foram realizadas cinco entrevistas individuais. Todas foram gravadas em áudio, e transcritas a 

fim de realizar a análise à luz do nosso quadro e referencial teórico. A pesquisa foi realizada 

mediante à aprovação do Conselho de Ética em Pesquisa e com o consentimento precedente e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido das participantes e. Os critérios de 

inclusão e exclusão para participar da pesquisa foram: 1) ter mais de 60 anos; 2) ser mulher; e 

3) ter capacidade de fala e elaboração preservados.  

 

 4.1.2. Participantes  

Inicialmente, dez entrevistas foram agendadas. Dentre as que se interessaram em participar, 

cinco desmarcaram por diversos motivos, e foram realizadas cinco entrevistas. O primeiro 

contato feito na reunião ajudou no processo vinculação e possibilitou que as idosas tirassem 

dúvidas e perguntassem sobre o os objetivos da pesquisa. Dois dias depois voltamos na 

instituição para iniciar as entrevistas, e, de forma geral, nos surpreendemos muito com o relato 

de todas elas. 

Dentre as cinco idosas participantes, as idades variaram entre 69 e 80 anos, e eram viúvas 

ou divorciadas. Duas delas tinham um parceiro ou namorado, mas não residiam na mesma casa. 

De forma geral, o que nos chamou a atenção de início e que permeou o discurso de todas elas, 

era como a velhice se tornou um momento de realizar coisas que não puderam fazer antes, seja 

por causa do marido, dos filhos ou dos pais. Um momento de liberdade de ir vir, nunca 

experimentado antes, como relata Felícia, 70 anos: “só, vivi a vida toda, até os 60 anos, eu vivi 

só pros filhos, depois dos 60 anos que eu fui, que eu fui libertar deles né, que ai eles casou tudo 

né, eu fiquei sozinha, ai que eu comecei vir pra associação, comecei estudar né, vim para o 

forró, viver ne, e tô ai até hoje”. Dentre essas conquistas da velhice, podemos destacar a 

alfabetização. Três idosas ainda estão em processo de letramento, e as outras duas sabem apenas 

assinar o nome, por isso tivemos que ler o termo de consentimento e explicar parágrafo por 

parágrafo, pois não se sentiam seguras para ler e compreender sozinhas. 

O tema da nossa pesquisa gerou um certo constrangimento das idosas, e algumas desistiram 

de participar quando explicitado sobre o tema da pesquisa. Relataram sobre a vergonha ou 

pudor acerca do tema, ou demostraram interesse pelo simples fato de ter alguém interessado em 

ouvi-las sobre suas vidas, mas argumentando que não teriam nada para contribuir porque 

consideravam suas “vidas insignificantes” ou muito comum.  

As cinco mulheres que aceitaram participar mostraram em seus relatos como, em uma 

sociedade como a nossa, estar na condição de mulher se torna um lugar de sofrimento e de 
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exploração. Criamos nomes fictícios para descrever nossos sujeitos narradores, são elas: Deusa 

de 69 anos, Felícia de 70 anos, Ana de 73 anos, Alice de 77 anos, e Rita de 80 anos. Assim, a 

partir desse ponto iniciaremos nossa análise das narrativas de cada uma delas.  

 

4.1.3. Procedimentos. 

Para a produção de dados foram realizadas entrevistas narrativas, a partir das propostas de 

Bertaux (2010) e Jovchelovitch e Bauer (2002). A entrevista narrativa (EN) “tem em vista uma 

situação que encoraje e estimule um entrevistado a contar a história sobre algum acontecimento 

de sua vida e do contexto social” (Jovchelovitch & Bauer, 2002, p. 93).  

A EN se inicia com a utilização de uma pergunta gerativa ou disparadora que se refere ao 

objeto do estudo e que tem por finalidade estimular a narrativa do entrevistado. Em seguida, é 

feita a fase das investigações mais aprofundadas da narrativa, ou seja, o aprofundamento 

temático no qual são completados fragmentos da narrativa que antes não haviam sido 

detalhados ou não foram abordados no que se refere ao mundo social investigado. A última 

etapa da entrevista é fase de equilíbrio ou fase conclusiva, no qual pode-se também fazer 

perguntas ao entrevistado que visem a relatos sobre o que aconteceu (Bertaux, 2010; Flick, 

2009). A tarefa do entrevistador é fazer com que o sujeito conte uma história sobre o tema de 

interesse do pesquisador. 

A entrevista narrativa é utilizada principalmente no contexto da pesquisa autobiográfica6, 

ou seja, em um contexto em que a história a ser investigada é relata pelo próprio sujeito. O 

método foi desenvolvido no contexto de um projeto sobre as estruturas de poder local e 

processos de decisão. Seu princípio básico de geração de dados é descrito da seguinte maneira 

por Flick (2009):  

Na entrevista narrativa, solicita-se ao informante que apresente, na forma de uma narrativa 

improvisada, a história de uma área de interesse da qual o entrevistado tenha participado 

(...). A tarefa do entrevistador é fazer com que o informante conte a história da área de 

interesse em questão como uma história consistente de todos os eventos relevantes, do 

início ao fim (p. 165). 

 

As idosas entrevistadas frequentam a associação de idosos onde foi feito o contato inicial. 

Antes da realização das entrevistas com as idosas, primeiramente conhecemos a instituição para 

a familiarização com as idosas que frequentavam a instituição. Fomos informados da agenda 

de eventos e reuniões da instituição. Depois desse reconhecimento da instituição, ficou 

combinado que o encontro inicial com as idosas seria feito em uma das reuniões de terça-feira 

                                                           
6 Para uma visão geral, ver Bertaux (1981) e Rosenthal (2004). 
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quando se concentra um maior número de pessoas. Nesse dia, fomos apresentadas ao fim da 

reunião como psicóloga que estava fazendo uma pesquisa de mestrado e procurávamos 

voluntárias para participar.  

Como a instituição é grande e bem conhecida, os idosos estão acostumados com demanda 

de instituições e pessoas fazendo pesquisas no local. A responsável pela instituição nos passou 

a palavra para que pudéssemos falar sobre a pesquisa. Logo, nos apresentamos novamente, e, 

nesse momento, muitas mulheres já se interessaram a participar. Entretanto, no decorrer da 

nossa apresentação e da exposição do tema da pesquisa, logo começamos a ouvir comentários 

do tipo: “ah disso tenho vergonha de falar”; “ah já participei de outras pesquisas vou deixar 

outras pessoas irem”. A pessoa que nos apresentou foi indicando mulheres que ela considerava 

que iriam contribuir com a temática ali mesmo na reunião, falando diretamente: “D. fulana, a 

senhora iria contribuir” etc. Quando acabou a reunião, muitas me procuraram para saber mais 

detalhes e outras já quiseram marcar o horário para a entrevista. Pegamos o número de telefone 

e marcamos as entrevistas de acordo com disponibilidade delas, afirmando que iríamos 

confirmar por telefone. A dificuldade maior era que muitas não tinham telefone e o contato 

seria feito apenas pessoalmente. 

Depois de marcado o primeiro encontro, dentro das possibilidades de dia e horário de cada 

uma, realizamos a entrevista individual. Inicialmente, apresentamos o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), e explicitado sobre a gravação em áudio da entrevista e a 

preservação do sigilo da identidade de cada uma. Os encontros tiveram duração média de 60 

minutos. As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro-guia com algumas questões 

sobre os temas da vida afetivo-sexual das mulheres: iniciação sexual, paqueras, namoros, 

relações conjugais formais e informais, separações e divórcio, experiências sexuais 

acompanhadas ou não por vínculos estáveis, masturbação, práticas sexuais e experiências 

prazerosas etc. Cabe ressaltar que a entrevista de narrativa de vida é aberta e que o roteiro serve 

apenas para guiar a pesquisadora acerca dos temas importantes para sua pesquisa. Assim, caso 

a participante não aborde em sua narrativa esses temas, a pesquisadora se vale de seu roteiro, 

ao final da narrativa, para fazer algumas perguntas abertas sobre esses temas. A proposta da 

entrevista é estimular a participante a tecer um relato de suas histórias de amor, relacionamentos 

e exercício da sexualidade ao longo da vida.   

 

4.2. Contemplação das análises 

4.2.1 A narrativa de Ana. 

Abriremos nossa análise pela senhora Ana, que representa bem nosso núcleo comum do 
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mundo social investigado. Sua entrevista teve duração de 70 minutos e ela se manteve todo esse 

tempo envolvida e aberta a nossa temática de pesquisa. Ana tem 73 anos, é aposentada e está 

em processo de alfabetização, sabe apenas escrever seu nome e ler minimamente, mas relata 

que possui muita insegurança com o que lê. Ela representa bem os contextos das mulheres de 

sua época, pobre, negra, do interior e destinada a casar e ter filhos como única possibilidade. É 

interessante como isso marca sua narrativa. Ao ser perguntada sobre sua história de vida, desde 

sua infância, ela discorreu que não teve infância porque nasciam na roça para trabalhar e 

imediatamente passa para o relato de seu casamento. É como se a sua construção narrativa 

tivesse o casamento como marca inicial. 

Ana se casou aos 13 anos, por pressão da família, com um homem 20 anos mais velho. Foi 

violentada e agredida por ele durante todo o período em que viveram juntos. Ela tem marcas de 

todo tipo de violência em seu corpo: tiro, tesoura e um aborto da primeira gestação provocado 

por um espancamento do marido quando ainda tinha 15 anos. Teve três filhos e fugiu de casa 

quando o caçula tinha seis meses de idade. Ela relata:  

Só que eu não contava pra minha família, apanhei muito depois que eu fui criando mais 

idade, falei “gente não apanhei do meu pai, não apanhei da minha mãe, vou apanhar de 

uma pessoa que eu nunca vi”. Aí eu contei pro meu irmão, meu irmão foi lá, falou com ele 

e ele falou assim: “não isso foi só uma discussão à toa, não vai acontecer aqui mais não”. 

O dia que ele deu o tiro em mim, meu irmão tava chegando lá em casa, aí ele correu do 

meu irmão, ai esse dia, eu falei assim, “ó pronto...”. Foi o ponto final. Eu peguei e falei 

assim olha, meu menino tinha 6 mês de nascido e falei pro meu irmão, meu irmão me levou, 

ai eu vim aqui em Goiânia, peguei lá, nós tinha a conta-corrente, fui lá e saquei o dinheiro 

meu, o que eu tinha lá, tudinho que tinha lá eu peguei, deixei nada pra ele não. Eu peguei 

o dinheiro e vim aqui em Goiânia aluguei uma casa, aluguei um caminhão, fui com o 

caminhão, peguei minha mudança e ele nem viu... só com a muiezada. Aí vim embora pra 

cá já tem, tem muitos anos. 

 

Ana foi submetida a mais violência quando chegou em uma cidade grande, sem estudo e 

sem ninguém para apoiá-la. Ela precisava deixar os filhos sozinhos para poder trabalhar e viveu 

boa parte de sua vida trabalhando em serviços gerais em uma empresa perto de sua residência. 

Relata que por não saber ler não conseguia se locomover no transporte público da cidade e fazia 

quase tudo caminhando. Por isso a oportunidade de trabalhar próximo de casa foi positiva, 

mesmo trabalhando muito e ganhando muito pouco na limpeza dessa fábrica. Após um tempo 

trabalhando na limpeza, ela foi promovida para copeira. Ela relata que a promoção veio porque 

um dos seus superiores disse que ela era uma mulher “bonita e asseada demais para ficar 

trabalhando na limpeza”. Além dessa representação, podemos ver vários outros estereótipos 

acerca da mulher em seu relato. Quando relata sua decisão de sair de casa, ela relembra 

chorando: 
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Tenho idade agora, eu vou embora pra xxx [cidade], aí eu arrumo um serviço. Cheguei 

aqui. Arrumei um serviço. Arrumei um serviço, ai eu não conhecia nada aqui em xxx 

[cidade]. O homem falou pra mim assim, nossa o homem era muito bão, eu num falei que 

eu era solteira, num falei que eu era separada, ele foi ele falou assim pra mim, “nossa vou 

transferir a senhora pra outro setor”. Falei “aonde que é”, não conhecia nada aqui, não 

sabia ler, ele falou assim “setor xxx” [bairro nobre da cidade], eu falei “não, pode bater 

minhas contas, não vou não, não sei nem onde é esse setor xxx”. Já tinha acostumado a 

pegar o ônibus pra chegar só naquele, ai como eu ia pegar o ônibus pra chegar no outro 

serviço, ai pro cê vê, perdi o emprego. Ai perdi o emprego, ai pensei: agora eu com três 

filhos na cacunda pra beber, cumer, estudar, pagar aluguel. Levantei o outo dia cedo e 

falei pra eles assim “ocês vai pra escola, eu vou arrumar um emprego, vou caçar um 

serviço, em nome de Deus que eu vou arrumar um serviço”. Aí arrumei bem arrumadinha. 

Sai. Cheguei assim, bem assim, tava um fiiiiila que não tinha fim de gente...lá na porta do 

xxx [fábrica grande na cidade]. Era aqui onde é a rodoviária, sabe onde é a rodoviária, 

né. Você vai... tem isso... tem aquilo... tem isso... tem isso... tem isso... tem aquilo...”, e eu 

pensei “gente que é isso o homem falou”, tinha que operar máquina, tinha que fazer sei lá 

o que, falei assim “não me joga na limpeza memo”, sabia nem o que tava falando. Aí fiquei 

na limpeza. Fiquei na limpeza. Chegou um dia, o homem falou assim “nossa essa moça 

aqui é desperdiçado ficar na limpeza, uma mulher tão bonita dessa, com um corpo tão 

bonito, na limpeza, porque vocês não põem ela num serviço melhor?”. Eu escutei, pensei 

nossa “agora vai chegar o pau, agora que o trem vai ficar feio pro meu lado, que eles vai 

falar pra mim trabalha no escritório e eu não sei nem ler nem escrever”. Pensei né. Ai o 

rapaz falou assim põe ela em outra coisa, tira ela da limpeza. Ai o rapaz chegou em mim 

e falou “ó, amanha cê vem... você não vem com traje de limpeza não, ocê vai mudar, vou 

te mudar ocê, vou por ocê encarregada de mesa, cê vai olhar as muié que tá na mesa, olhar 

se tá pegando voto torto, se não tá fechando os guia direito, você vai ficar nesse serviço, 

que foi que mandou eu mudar ocê de serviço”, ai fiquei ai. 

 

Podemos ver a reprodução de vários estigmas que rodeiam a imagem do feminino. Ela não 

relata para ninguém que não era casada com medo das pessoas se aproveitassem dela por ser 

uma mulher sem proteção de um marido. Ela afirma que conseguiu um emprego porque o 

guarda na fila sentiu que ela precisava do emprego, na verdade o segurança fez ela furar a fila 

e colocou ela na frente, “ele me ajudou demais, ficamos amigos. Ele achava que era solteira”. 

Com o desamparo de não saber ler nem escrever foi trabalhar com o que fazia parte de sua 

rotina de mulher – cuidar da limpeza. E o estereótipo da mulher bonita, que não combina com 

trabalho braçal fez com que diversas situações acontecessem com ela. Seu corpo atlético 

objetificado de diversas maneiras, e que em muitos momentos foi seu valor de troca e destaque 

dentre outras mulheres em sua posição. Isso ao mesmo tempo em que a beneficiou, a prejudicou 

também em diversos momentos de sua vida. Percebemos como o peso do ideal estético na vida 

das mulheres legitima e traz alguma forma de reconhecimento. O corpo é o seu capital de troca, 

de exploração e de objetificação social. Como podemos ver em seu relato: 

Ai entrei [na sala do chefe que a viu na fabrica] e ele falou assim “não, quero que cê vem pra cá, 

cê fazer cafezinho, é fazer cafezinho, limpar as mesa e passar um panim assim na sala só e tal”. 

Eu falei “não, venho não, aonde eu to tá melhor, quero não”. “Não, mas cê anda limpinha, 
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arrumadinha, unha arrumadinha e ocê é aciada, eu olho seus pé, seus pé é limpinho não tem um 

rachado e tal, ocê tá de chinelo, seus pezinho tá de esmalte arrumadinho”. “Não, mas eu não 

venho não, lá eu faço hora extra que eu preciso, eu tem 3 fi, que faço hora extra dá pra mim fazer 

a despesa da casa e tal e tal e tal e tal”. Ai ele, “não cê vem. 

 

A relação objetificada também não foi diferente de quando era casada. Ana relatou que 

nunca sentiu prazer na relação sexual com o primeiro marido, e que ele “só pegava à força [...]. 

Não podia correr dele não uai, podia fugir não que me batia se eu não quisesse ir para cama 

com ele. Agora você pensa cê apanha, apanha e vai ainda fazer amor com aquela pessoa, tem 

lógica não, Deus me livre, sofri muito”. Também conta que nunca teve nenhuma demonstração 

de carinho nem de amor do companheiro, e que só “começou a viver” quando saiu de casa e 

foi morar sozinha. Desde que se separou, teve apenas um parceiro com quem namora há 23 

anos, mas residem em casas separadas. Ele é 15 anos mais novo e para ela isso não foi um 

problema, mas para a família dele, sim. Ela afirma: “e a mãe dele falou pra ele depois, ele me 

contou... ‘você não pode ficar namorando com ela, porque ela nunca vai te dar filho e ela tem 

filho’. Aí ele disse que ele respondeu pra mãe dele assim ‘mas é dela que eu gosto’, tá até hoje, 

só que ele lá na casa dele e eu cá na minha”. Ela conta que quando começaram a namorar foi 

por insistência dele, ela morava no barracão de aluguel no fundo da casa dos pais dele com 

quem ele morava. Relata ainda que se aproximaram quando ela quebrou um pé em um acidente 

no trabalho, e foi ele quem a ajudou durante sua recuperação o que acabou a encorajando a 

iniciar um relacionamento amoroso com ele. Ela nos conta que tinha medo de reviver a 

violência e a falta de afeto, mas resolveu arriscar porque os seus filhos já “estavam criados” e 

cada um já tinha sua própria vida. Assim, ela já sentia a “liberdade de poder namorar alguém”. 

Sobre esse relacionamento, Ana relata que no início era maravilhoso, e que experimentou 

com ele, pela primeira vez, um orgasmo: 

Foi muito diferente, foi diferente tudo, foi diferente, porque eu nunca tinha sentido prazer, 

sentir com ele, aí eu peguei amor nele, ele porque, quando cê sente prazer com a pessoa, 

ai cê sente amor. É, e ele era assim, muito carinhoso, ele é muito carinhoso comigo ainda 

mas eu tenho essa suspeita dele, às vezes até é uma bobeira né? Mas a gente não sabe se 

é verdade ou se não é. 

  

Ao ser questionada sobre como está a vida sexual atualmente, se ela ainda sente prazer com 

ele, ela reclama que ele não consegue mais acompanhá-la e que precisa muitas vezes precisa 

“resolver sozinha”, fazendo referência à masturbação. Isso evidencia o que discutimos 

anteriormente sobre a oneração na velhice que para os homens é biológica e para as mulheres 

social. Ao fazermos perguntas mais diretas sobre essa temática, Ana nos relata da seguinte 

maneira: 

– Assim, se ele deixasse, eu sentia. Mas ele é igual um, igual um galo. Ai, eu fico sem.  
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– Uhum, e a senhora não fala pra ele? 

– Num falo não. 

– A senhora fica com vergonha? 

– Não, né vergonha não, que eu deixo pra lá, né? Deixa pra lá. 

– E a senhora não faz nada sozinha? 

– Faço sozinha. 

– Antes eu arrumar um homem que, ponto de bala, eu tô no ponto de bala. 

– Ah, que bom. 

– E não sou, eu sou ó [gesticula com as mãos]. Fiz perine. 

– Ah, fez perine. 

– Não, nesse ponto aí, a pessoa, a muié, não, a muié não cai não, ô... (...) Agora eu vou 

comprar é um vibrador pra mim. Eu tenho aquele sabonete que, de... íntimo, aquele 

que... Quando eu tomo banho com aquele sabonete, quase vou na parede. Sabe aquele 

que esquenta? 

 

Ela afirma, também, que as mulheres precisam se resolver porque os homens são muitos 

“fraquinhos” e que o importante é a gente “dá os nossos pulos”. Ao finalizar a narrativa, Ana 

conta como luta para realizar pequenos projetos pessoais que não podia fazer antes, como 

aprender a ler e estudar. Ela relatou: 

 Ah, o que eu quero mesmo, assim, é ter uma vida boa né, daqui pra frente, levar as 

coisas, assim, eu quero aprender ler, aprender escrever, pra mim ler a bíblia, pra mim ser 

mais ativa, mais comunicar com as pessoa, é isso que eu quero. Saúde né? Pra nós tudo. 

 

A narrativa de Ana revelou as marcas de um casamento agressivo e uma vida marcada por 

sofrimento. Ela ressalta que não confia nos homens que “são tudo bixo safado”, que briga muito 

com o namorado porque desconfia que ele fica com outras mulheres. Desconfia que ele teve 

um filho com uma prima que é casada, pois ele “dá a vida pelo filho dela”. Ele discorre também 

como se sente forte na relação com ele e afirma que “não é mole com ele não, já fui besta hoje 

sou mais não”. Apesar disso continua com ele mesmo desconfiando de sua infidelidade, ela 

ainda acrescenta:  

Não, eu falo pra ele, eu falo pra ele “ó, eu nunca passei nem uma coçeira pro cê, se ocê 

sair com alguma muié e ocê não por uma camisinha pro cê encapar esse trem ai, se ocê 

passar uma doença pra mim, ocê tá morto. Porque eu conto pros meus fio”, eu falei pra 

ele assim, “cê me conhece quando cê tinha 25 anos, ocê tá com 51, 51 ou 53, um negocio 

assim. Eu tiro minha calcinha e ponho na sua cara toda vez que cê chega aqui. 

 

Ana, apesar de ser alguém muito forte, e de afirmar que passou “uma borracha no 

passado”, ela ainda sofre muito com tudo o que teve que fazer para sobreviver numa cidade 

grande sem estudo e sem marido – algo visto de forma bastante negativa quando ela era mais 

jovem –, e com três crianças pequenas para cuidar. Ela mostra que não tem dúvidas sobre a 

decisão de ter fugido do marido abusador. Ela afirma que “Era isso, ou morrer. Ele não ia parar 

até me matar”. É admirável ver o modo como Ana encarou as oportunidades que teve, e as 
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ferramentas que conseguiu reconstruir sua vida. Seu percurso, entretanto, não é uma história 

isolada de outras. É um percurso semelhante ao de várias outras mulheres solteiras e/ou 

separadas que cuidam dos filhos e se submetem a diversas situações para sobreviver.  

Dentre as idosas entrevistadas, Ana foi a que se apresentou de forma mais socialmente ativa 

– tem perfil em várias redes sociais, usa de forma frequente a internet pelo celular. Apesar de 

manter um relacionamento que, apesar de não ser como gostaria, já cansou de tentar, e afirma 

que “ele não é doido de arrumar menina aí, sabe o que tá perdendo”. Afirma também que os 

filhos dão o recado,  

Eu falo pra ele, ele fala “cê é doida, fazer isso com ocê pra que?”. Eu sei, falei pra ele, 

meus menino falou também pra ele “ó a minha mãe é mais velha que ocê, se cê deixar 

minha mãe e para cê ficar namorando menina ai de rua e nós descobrir, o trem não fica 

bão pro cê não. Os meninos explicou tudo pra ele também igual a mãe dele falou, mas ele 

diz queria era eu, mas ele num ruma muiê melhor. Meu neto fala “cê é boba demais de 

ficar com esse homem vó, homem bobo, cê não sabe ler, mas cê é ativa vó, ele não sabe 

ler, mas é bobo, ele é bobo, ele é bobo vó”. Ele não sabe não, ele também não foi pra 

escola não, mas ele não foi porque ele tem problema de cabeça, a mãe dele falou, não sei. 

 

Ela também diz que não quer saber se ele tem algum problema: “Enquanto tiver me 

agradando eu tô com ele, quando não tiver mais vida eu deixo para lá, né”. Afirma que se 

terminar o relacionamento, vai ficar sozinha cuidado do neto que mora com ela, porque “não 

faz diferença mesmo”. Ana é muito empolgada e animada com a vida. Além de estudar, ela faz 

psicoterapia em uma clínica-escola de uma universidade em Goiânia. Diz que isso a ajuda 

demais, e que descobriu “o valor que tem e as pessoas não vai explorar mais eu não. De nenhum 

jeito”. Além disso, ela investe sua energia em diversas atividades sociais na associação que 

frequenta participando de todas as atividades. Relata de como sua velhice tem sido um período 

de descobertas. Podemos observar como a sexualidade de dona Ana está viva, além de investir 

em diversas atividades que lhe dá prazer, inclusive na sexualidade erótica propriamente dita, 

ela sente mais do que nunca de cumprir os planos não cumpridos pelas as contingências da vida 

e por sua inserção social, de classe e cultural. Apesar do pouco poder reflexivo, Ana foi uma 

das poucas que não falou negativamente de sua própria velhice. Apesar dos demarcadores 

sociais e biológicos, Ana não ser vê como uma pessoa velha no sentido propagado pelo 

imaginário social. Talvez por suas concepções estarem impregnadas das idealizações da velhice 

ativa, jovem e feliz muito propagada na associação que frequenta. Sua sexualidade erótica, pelo 

que nos contou, ainda se mantem muito ativa. Apesar do namorado não satisfazê-la da forma 

como gostaria – ela afirma que ele não lhe dá prazer porque ejacula rápido – ela também diz 

que se masturba com frequência. Ela foi a única mulher entrevistada que nos relatou 

abertamente que se masturba e que tem interesse em sua sexualidade e seu prazer individual. 
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Inclusive também é foi única uq relatou que faz atividade física regulamente em uma academia 

por que ela sente que se continuar magra vai continuar feliz e saudável. Outro valor bem 

presente na ideologia da Terceira idade. Sobre os investimentos em projetos, tem alguns planos 

presentes e futuros, principalmente os relacionados a escolaridade, aprender a ler e escrever. 

Esse direito que lhe foi negado quando jovem e que hoje a mobiliza para aprender a ler e 

escrever para poder mais liberdade de realizar outros projetos. Ela nos relata que se sente como 

se tivesse descobrindo o mundo e é o que transmite em seu discurso e em sua postura.  

 

 4.2.2. A narrativa de Felícia. 

A entrevista de dona Felícia foi a mais longa das cincos narrativas produzidas, durou 90 

minutos e foi extremamente rica, haja visto o envolvimento e imensidão de detalhes que ela 

construiu nesse percurso. Ela estava realmente empenhada e envolvida no processo, e 

visivelmente empolgada com a situação. Ela tem 70 anos, e atualmente cursa a quarta série na 

modalidade de Ensino para Jovens e Adultos (EJA). Começou a estudar depois dos 60 anos 

quando os filhos já estavam casados e ela tinha tempo para se dedicar a si mesma. Ela conta: 

“Porque a gente não teve oportunidade de estudar quando era nova, trabalhava na roça, os 

pais não deixava a gente estudar porque tinha que ir pra cidade grande pra morar lá pra 

estudar né, pra morar, eles não deixava, ai nunca estudei né”. 

Ressalta que, na infância, era só trabalhar e que a criação que recebeu dos pais, que eram 

os avós-, era muito rígida, pois ela e os irmãos não tinham liberdade para nada, e estavam 

sempre sob o controle dos pais. Ela declara: “a vida era muito ruim porque aquela época meus 

pais era muito rígido demais, a gente não podia namorar, não podia ter liberdade nenhuma 

sabe, era só trabalhar, trabalhar e mais nada né”. Na realidade, dona Felícia é fruto de uma 

relação extra conjugal de seu pai com sua mãe que ainda era solteira, como ela mesmo diz: “eu 

fui criada pelos meus avós, que aí eu nasci e eles pegou, porque naquela época se mulher 

arrumasse filho fora do casamento era uma tristeza, perigoso até ser morta, aí meus avós criou 

eu como filho deles, aí ela ficou solteira”.  

Durante toda a parte que conta sobre sua infância, ela fala dos avós nomeando-os de pais 

sem citar qualquer relação com os genitores. Até porque em todo o seu relato fala dos pais mas 

na verdade são seus avós, porque foi criada por eles. Logo no início de seu relato, ela pula da 

sua não possibilidade de estudar na infância direto para o relato do casamento. Assim como 

dona Ana, vemos mais uma vez como o casamento assume uma grande importância como o 

fator demarcante de suas vidas. Ela discorre:  
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A gente trabalhava era na roça né, o estudo mesmo a gente não estudava, só os homens 

que aprendia assinar ao menos o nome, mas as mulheres mesmo era só pra cuidar de casa, 

e eu com idade já de 15 anos eu casei né, casei assim, casamento arranjado né, que os pais 

arrumou né, eles queria, interesse né, de fazenda, queria que juntasse fazenda.. Ai arrumou 

esse namorado pra mim lá, bem mais velho que eu. Tinha uns 10 anos mais velhos que eu 

né. Ai aumentou os anos pra mim casar, porque os padres não casavam né, só com essa 

idade, eu tinha na verdade 14 anos, ai aumentou pra 16 anos pra mim casar, aumentou 2 

anos. 

 

Conta que apesar do marido ter sido “arranjado” e que não gostava dele para casar, ela 

nos afirma que ele a respeitava, e que esperou o tempo dela por meses até ela se sentir segura 

para manter relação sexual com ele. Quando perguntada sobre como foram as primeiras 

experiências sexuais, ela diz: “eu muito novinha né, não tinha informação nenhuma né, ai foi 

muito difícil, não foi fácil não, foi brincadeira não. Mas pelo menos ele não forçou, né”.  Felícia 

teve 7 filhos, e disse que desde que se casou só teve filhos. Trabalhou boa parte de sua juventude 

na roça plantando hortaliças e criando porcos. Seu marido, depois de problemas com as 

plantações, recebeu uma proposta para trabalhar em outro estado fazendo asfalto de rodovias. 

Ressalta que essa época foi muito difícil porque tinha três filhos pequenos, mas que a vida era 

mais confortável porque não precisava “buscar água no rio para fazer tudo”. 

Depois que se mudaram para Goiânia, Felícia teve mais quatro filhos e trabalhava como 

lavadeira de roupas em um clube da região. Além desse trabalho, dedicou grande período de 

sua vida ao trabalho de diarista em residências no centro da cidade. Seu marido, pouco tempo 

depois que foram para Goiânia, adoeceu e ficou “encostado7” até falecer precocemente de 

Doença de Chagas. Nessa época, sua filha mais nova tinha apenas 3 anos. Felícia relata muitas 

dificuldades que enfrentou após o adoecimento do marido e a viuvez. E que a vida era dedicada 

apenas para trabalhar e cuidar dos filhos: “Ai que ele não podia trabalhar mais, ficou 

encostado, ai só eu trabalhando, ai eu saí do clube também, não trabalhei mais lá no clube, ai 

fui e arrumei esse serviço lá pro centro, pra trabalhar, ai trabalhava em casa de família né, 

trabalhava a semana toda, trabalhava um dia na casa de um, um dia na casa da outra, um dia 

na casa da outra...”. 

Diz que, quando enviuvou, muitas pessoas falavam para ela se casar novamente, mas ela 

tinha medo por causa das crianças que poderiam não aceitar ou, pior que isso, se este possível 

companheiro “fizesse mal a eles”. Por isso ela não teve mais relacionamentos afetivos desde 

então, afirma que “nem um namoradinho tive por medo do falatório do povo”. Esperou os filhos 

                                                           
7 Termo da língua coloquial para designar alguém que, por motivo de alguma doença ou incapacidade física, ficou 

impossibilitado de exercer seu trabalho e consegue uma espécie de licença remunerada até poder voltar a exercer 

a atividade ou, em alguns casos, se aposentar quando se comprova sua incapacidade produtiva.  
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terem suas próprias vidas. Ou seja, quando pôde parar de trabalhar e viver com a aposentadoria 

deixada pelo marido, já que ela não pode se aposentar por ter sido diarista a vida toda e nunca 

ter contribuído com a Previdência. Foi quando começou a estudar, fazer dança, viajar. Por isso 

que para ela, esse momento da vida tem sido tão libertador, enfatiza que até a saúde melhorou 

e ela se sente mais viva, e com vontade de conhecer o mundo. Ela faz uma descrição admirável 

sobre poder estudar: 

Quando comecei estudar nasci de novo, renasci. Porque a gente vai vendo as coisas, eu 

falo das meninas mesmo, das secretárias das escolas quando a gente vai fazer visita, eu 

falo que nós já aprendeu muita coisa, viajou o mundo inteiro, sem nós ir lá nós já viajou, 

através dos livros né, as histórias de Salvador, daquele povo lá, do Rio de Janeiro, dos 

Estados Unidos, dos portugueses e vai por aí a fora, nós já viajou o mundo inteiro, não foi 

só o Brasil não, o mundo inteiro através dos livros, coisa que nos nunca ouviu falar na 

vida, nunca tinha visto falar, a gente lendo que vai descobrindo as coisas né, tem coisas 

que eu falo pro professor assim: professor do céu, nunca vi falar isso aí, nunca vi falar, aí 

a gente tem que ler aquilo lá e vai aprendendo. 

 

O processo de poder estudar foi tão transformador para Felícia que ela se emocionou ao 

fazer o seu relato, emoção que também afetou a nós, que a escutávamos. Ela enfatizou como 

estudar abriu seus olhos para ver o que nunca tinha visto, e que conhecer a história de outros 

lugares e países fazia ela sentir viajando para lá. O curioso é que seu marido ajudou na 

construção de um campus universitário da [cidade], e que costumava frequentar o campus com 

os filhos. Ela presenciou o nascimento e o crescimento da região em que mora trazida pelo 

campus universitário.  

Atualmente, ela tem um relacionamento afetivo que já dura quatro anos com um homem 

da sua idade. Anteriormente, teve um relacionamento de 10 anos com uma pessoa mas que 

“esfriou e cada um resolveu seguir a vida”.  Ela conta que sempre esperou o homem de sua 

vida, no sentido de que encontraria um grande amor. Também afirma que sabia que em algum 

dia isso ainda iria acontecer. Ela discorre de forma apaixonada como está feliz hoje, mas 

reafirma que, apesar de ser feliz por ter alguém com quem compartilhar a vida, mas que não 

quer se casar novamente:  

Mas eu mesmo, esse ai meu, até agora tá muito bom. Não tem o que reclamar dele não 

viu? E eu não sentia muito bem com os outros, e já com ele eu sinto bem, é diferente, é… 

sinto muito bem com ele né, se fosse o caso da gente ter assim, apesar de eu não querer 

casar, sei lá, parece que já passou da idade né, mas se fosse o caso de morar junto, eu 

topava morar junto com ele né, porque a gente se dá bem em tudo né. É, ele gosta das 

mesmas coisas que eu gosto né, a gente se dá muito bem. Igual eu falava que eu ainda ia 

encontrar o homem ainda, da minha vida ainda, auge não era aqueles ainda, ai arrumei 

esse, ele é, superou todos eles. 

 

Conta que no começo do relacionamento, ela era muito desconfiada, mas que com o tempo 
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o companheiro soube esperar e “deu certo”. Conta, também, que frequenta o motel 

regularmente, porque ambos ainda moram com os filhos e que ficam com vergonha de namorar 

em casa. Sobre essa temática da relação sexual, Felícia relata que é bom porque os dois se 

gostam e fazem de tudo para agradar um ao outro. Discorre também que o desejo não pode 

acabar, pois “ele deixa a gente com vontade de viver”. Ela termina sua narrativa me mostrando 

uma foto de quando era mais jovem, e dizendo: “Olha como eu era acabada, a vida era só 

trabalhar para dá comida para os filhos. Hoje eu estou linda né, bem cuidada!!” e solta uma 

risada. Felícia nos surpreendeu com seu entusiasmo de vida. Foi contagiante. Como bem 

ressaltamos anteriormente, a narrativa é transformadora tanto para o pesquisador quanto para o 

narrador.  

Vemos que, para Felícia, a velhice também se tornou um momento de realização, por sua 

história de vida na juventude ter sido trabalhar no serviço doméstico para criar os filhos sozinha, 

e apenas quando eles casaram e fizeram suas vidas que ela se sentiu na autorização e tempo 

para se dedicar a outras tarefas. Fato comum a mulheres da sua idade, já que historicamente as 

mudanças significativas vieram mais com as gerações mais novas. E a velhice para ela inclusive 

tem sido um momento como ela mesma diz: “sabia que ia encontrar o amor da minha vida, a 

gente se parece em tudo. Sonhamos as mesmas coisas”.  

A questão de gênero perpassa toda sua narrativa, desde dos relatos que apenas os homens 

deviam estudar, até que teve que ficar em casa por conta dos filhos até o marido adoecer e 

precisar trabalhar. Conta que suas 3 filhas todas também trabalham no serviço doméstico, e 

ressalta como é difícil para mulher manter um relacionamento depois da viuvez, tanto pela 

preocupação dos filhos, quanto às críticas da família e dos conhecidos, além dos riscos de 

colocar alguém estranho dentro de casa. E que mesmo hoje, “que os jovens fazem tudo logo no 

primeiro encontro” e conta: 

Isso tem muito, tem muito, tem muito falatório ainda né, tem muita gente que fica falando 

né, “ah, pouca vergonha, essas mulher...”, tem muitos que fala isso aqui, que não vem, não 

os que vem aqui no forró né. Eles acham que superior e que eu tinha, “nossa, puta pouca 

vergonha”, tem muitos que falam isso. É, tem muitos que “ah, pouca vergonha, essa 

velharada fica ai e sai beijando, sai no forró beijando” 

 

Ela ressalta que justamente por ser velho que tem que aproveitar mesmo, que “viver nos 

cantos chorando só faz ficar doente”. Conta que só mudou de vida e resolveu viver, quando ele 

teve um médico que falou que ela estava com depressão porque ela só tinha amor de filho e 

amor de filho não faz a gente querer ser feliz. E ai depois disso ela começou a frequentar a 

associação para conviver com pessoas além dos patrões e dos filhos. E foi aos “60 anos que 

comecei a viver”. Ela dança, estuda e ajuda nos cuidados com os netos dos filhos que moram 
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em sua casa. Felícia é que demostrou mais preocupações com a questão da aparência jovem e 

do corpo magro. Ela está sempre bem maquiada, com muitos acessórios e sandálias de salto 

baixo. Ela fala que incentiva as netas a ase cuidarem enquanto são jovens porque assim fica 

mais fácil manter com envelhecimento. Ressaltamos que apesar de viver uma vida sofrida, de 

exploração do trabalho o caminho percurso que levou dona Felícia a conceber a vida mais leve 

esteve diretamente ligada com as pessoas e as tentativas dela de ir além das determinações de 

sua inserção histórica de mulher pobre trabalhadora e viúva lhe deram. Mesmo alguns desses 

desejos serem muito impregnados das idealizações da velhice ativa, Felícia é que encara a vida 

de forma muito positiva. Provavelmente por sua história de vida, que apesar de sofrida parecia 

ser uma vida em condições mais saudáveis que as outras entrevistas, sem violência e abusos. O 

desejo dela por viver diferente fez com que ela apesar de suas limitações históricas pudesse 

construir ferramentas para vivenciar esse momento da vida diferente. 

  

4.2.3. A narrativa de Alice. 

A entrevista narrativa de dona Alice teve duração de 50 minutos. Ela tem 77 anos, nunca 

foi a escola e o pouco que sabe aprendeu em casa com os irmãos. Conta que seu pai faleceu 

quando ela ainda era criança e sua mãe criou os oito filhos sozinha. Ela afirma que, apesar de 

todo amor da mãe, sua vida era “só sofrimento” e “trabalhar feito escravo”. Durante toda a 

narrativa, Alice foi muito sintética e breve em seu relato, o que dificultou e limitou na 

exploração das informações trazida por ela. Quando incitada pela pergunta disparadora no 

início da entrevista, ela disse:  

Olha, a minha vida foi difícil, uma vida muito sofrida, apesar que minha mãe ficou viúva 

com amor e tudo, foi uma vida muito sofrida, a gente trabalhava, hoje eu fico pensando 

que nós éramos escravos dos outros, a gente trabalhava para os próprios parentes e que 

nos faziam de escravos. Tem dia que eu deito a noite e começo a pensar na minha vida até 

hoje, o casamento foi um casamento muito conturbado, que eu casei com 16 anos e meu 

marido tinha 30 anos e ele era um homem experiente e eu não tinha experiência, eu sofri 

muito. 

 

Ela viveu um casamento infeliz por 43 anos. Ela relata que sua vida foi uma vida de 

violência e que, naquela época, ela não via outra opção a não ser aguentar, porque “separada 

seria pior”. Sem estudo, sem profissão e com filhos pequenos, conta que sua vida foi apenas 

sofrimento, e que foi um alívio quando o marido faleceu: “Em outubro agora vai fazer quatro 

anos que ele faleceu, foi um alívio, hoje parece que eu sinto mais aliviada, mas desde criança 

fui muito sofrida sabe, casei e foi pior ainda”.   
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Boa parte de sua narrativa gira em torno de seu casamento e do sofrimento que lhe causou. 

É como se o casamento fosse sua própria existência, e que, depois da viuvez, tivesse começado 

outra – uma vida de mais descanso e paz. Depois de toda uma vida de cuidado pelos outros, ela 

disse que desejava alguém para cuidar dela. Diz que não se lembra de um único dia feliz em 

sua vida, e que, no máximo, teve um dia comum. 

Sobre seu casamento e divórcio, ela relata: 

Eu apanhava demais dele, ele me batia, se as coisas não dessem certo pra ele, ele vinha 

em mim e a gente naquela época não era independente, não tinha como separar, hoje eu 

fico pensando assim, se fosse hoje eu separava de qualquer jeito, e eu fiquei aguentando e 

aguentando, até no dia que ele quis separar de mim, ele quis separar de mim só porque 

ele queria vender a casa e eu não deixei, falei, não, eu tinha uma herancinha e acabou 

com tudo, essa casa aqui é pra pagar a herança que você acabou, aí ele foi com as 

sobrinhas dele, elas chamaram advogados e arrumou tudo sem eu saber, quando eu fiquei 

sabendo, meu sobrinho que falou pra mim, nossa, seu marido tá separando de você e são 

as sobrinhas que estão ajudando ele, aí essa sobrinha dele quando eu fiquei sabendo, eu 

fui lá e falei pra ela: olha, ele tá velho, doente e precisa de cuidados, ela falou com a ironia 

assim: eu cuidei de dois irmão dele, agora cuido dele também. Mas na verdade ela não 

queria cuidar dele não, ela só queria que vendesse a casa e tomassem conta do dinheiro 

dele. 

 

Conta que sempre teve uma vida financeira muito instável, pois o marido sempre mudava 

de emprego e cidade. Qualquer desentendimento no trabalho, o marido ficava violento, 

“quebrava tudo e ia embora”. Ele também batia nela com frequência. Alice desabafa que vivia 

com o olho roxo, mas falava para as pessoas que tinha caído. Apesar de ninguém acreditar nessa 

versão, também ninguém a ajudava. Ela conta que fugiu de casa certa vez por medo de morrer, 

mas voltou por causa do filho mais velho que, na época, tinha oito anos. Ela relata: 

A minha vida era assim, já fez eu morar em um lugar dois meses, se ele quebrasse alguma 

coisa ele enchia de desaforo e pedia conta e eu fiquei igual um joguinho na mão dele, pra 

lá e pra cá, foi quietar mais quando ele machucou uma vez e nós fomos indenizados, aí nós 

compramos um barraco e eu falei: agora daqui eu não saio mais. 

 

Apesar de todo esse sofrimento, ela nos conta que teve três filhos e viveu com o marido 

por 43 anos, até ele pedir o divórcio. Eles tiveram um divórcio litigioso, e dividiram a o dinheiro 

da venda da casa. Com o dinheiro, Alice comprou um lote e seu filho construiu uma casa para 

os dois, já que ele também tinha acabado de se divorciar. Após quase dois anos separados, o 

ex-marido adoeceu e pediu para voltar e ela acabou aceitando e cuidou dele até seu falecimento. 

Sobre essa fase de sua vida, ela relata:  

Foi em 2002 que ele entrou na justiça para vender a casa, em 2004 nós separou e em 2005 

ele voltou pra casa, com um ano e dez meses ele chegou em casa chorando porque estava 

doente e precisava de alguém, ele tava sozinho, aí eu fiquei com dó, falei vamos cuidar de 

você, mas eu pensei que ele sarava, na hora que você ficar bom você volta pra sua casa e 
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foi daí a pior, eu precisava pegar uma coisa e ele escondia, ele escondia na casinha do 

cachorro, chegava lá e ele tava escondido lá, ele não sabia que tava com a doença, eu 

perguntava o que que foi, ele: tem um homem querendo me matar ali, um dia ele sumiu e 

ficou sete dias sumido, nós procurou por todo lado, nós foi lá na delegacia, nós foi nos 

hospitais, aí lembrou de um que tem perto da praça A e fomos lá e ele tava lá, aí depois 

nos escondia tudo, ele tava dando o dinheiro dele tudo pros outros e eu falei: meu Deus, 

os outros podiam falar que ele tava com pedofilia, aí quando foi um dia eu vi ele dando 

um dinheiro pro menino e o menino..., Aí eu cheguei lá e ele tava dando vinte reais pro 

menino, aí eu falei pro pai do menino: olha, ele tá doente, aí o homem ficou a mesma coisa 

e a mulher virou a cara pra mim, não sei se era o jeito dela, aí eu fiquei vigiando o dinheiro 

dele, não podia deixar ele pegar o dinheiro mais, o dinheiro que ele recebia eu escondia 

dele. Foi, só por conta dele, assim, um ano e nove meses foi na cama, aí eu punha comida 

na boca dele, tudo, ele não pegava nadinha, dava banho, Deus me abençoou que eu dei 

conta. Vai fazer em outubro, quatro anos, e eu chorava todo dia, na hora que eu ia dar 

comida pra ele, eu chorava todo dia, eu clamava pro senhor ter misericórdia, eu não 

aguento mais, eu já pedi o senhor pra levar ele, eu falava: senhor, eu não aguento mais, 

faça sua vontade da vida dele, se for pra ficar desse jeito eu não dou conta mais. 

 

Por isso ela ressalta tanto a sensação de liberdade que vive atualmente, apesar de ver a vida 

e sua velhice de forma muito negativa, de muito pouco investimento e criação de sentidos 

novos. Alice afirma que prefere ficar sozinha do que sofrer de novo “cuidando de velho”. 

Questionada sobre o que a levou a cuidar dele, já que tinham divorciado, ela diz: 

É porque eu falei pros outros assim, que se eu vesse ele na sarjeta, eu pulava por cima, 

mas Deus mudou o meu coração e eu não tive coragem de ver ele daquele jeito, precisando 

de mim, então eu fui cuidar, agora eu tô cuidando porque, eu falei pros outros assim: eu 

estava presa, algemada, agora eu tô em condicional, eu cuido dele. 

 

Ela conta que se fosse hoje ela teria “largado dele e arrumado outro”. Mas que gastou 

toda a sua disposição com o marido, mesmo depois do divórcio: “Se eu tivesse pensado bem 

antes né, mas, do tanto que eu trabalhava eu dava conta de viver sozinha, só com um filho, se 

eu tivesse largado, mas a gente também nem pensava nisso”. Atualmente, ela mora com o filho 

mais velho e diz que nunca mais pensou em se relacionar com mais ninguém, porque 

provavelmente teria que cuidar de mais um. Além de todo o sofrimento relatado, Alice relembra 

que foi estuprada por ele para se casar. Ou seja, desde antes do casamento, ele era violento: 

Ele me xingou antes de casar, aí eu falei que não queria casar, aí acho que ele pensou 

assim que foi porque ele me abusou, porque a gente ficava com vergonha, mas aí eu quis 

casar com ele por causa disso. Naquele tempo as mulheres tinham que casar, aí eu quis 

casar com ele e o povo falava: porque que você não queria casar com ele e eu fui e contei 

pra uma amiga minha, aí quando ele brigava comigo ele falava: olha, eu casei com você, 

eu fiz aquilo que eu fiz, porque você não queria casar comigo e eu queria casar com você, 

isso é porque eu gostava de você, ele falava que me amava, como que ama um homem 

esquisito daquele? Ele me pegou a força e eu não gritei, não fiz nada, falei agora pronto 

né... E por causa disso eu tive que casar. 
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Alice nos narra que ela, muitas vezes, reflete sobre como aguentou tudo isso e por quê 

nunca fez nada para viver diferente. Ela afirma que foi Deus e a “honestidade” dela que a 

mantiveram junto dele todos esses anos. “Tem dia que eu perco o sono com a história da minha 

vida, tem dia que eu fico pensando a noite inteira: meu Deus, eu passei isso no casamento, eu 

passei aquilo e passei aquilo outro, fora as coisas que as vezes eu esqueço, faz 60 anos que eu 

casei em dezembro”.  

Vemos como o dispositivo do cuidado (Zanello, 2018), muito além do materno, cerca a 

existência dessa mulher. Percebemos isso até mesmo em seu desejo de não se relacionar 

afetivamente com mais ninguém para não se ver obrigada a cuidar, mais uma vez, de alguém. 

Alice diz que sua vida hoje é ir à igreja e às vezes frequenta a associação para conversar com 

algumas amigas. Esse é seu quase exclusivo investimento libidinal. Conta, também, que 

agradece por ter tido apenas filhos homens, porque ela tem certeza que se tivessem tido alguma 

filha, o marido teria “acabado com a vida da menina”. Ele faria tudo do jeito dele, assim como 

fez com a vida dela. Ela termina a narrativa me agradecendo por ter ouvido a sua história, apesar 

de ter sido só tristeza, mas que o que a acalma, hoje, é que ela só precisa cuidar dela mesma e 

isso “é leve”.  

Vemos novamente uma narrativa marcada pela opressão que o casamento pode causar. 

Essas mulheres não tiveram a opção de viver sem a legitimação de um homem, a não ser a partir 

da velhice, quando se separaram ou ficaram viúvas. Alice também não se escolarizou, e sua 

história assim como de Ana e Felícia, são submersas pelo modelo da mãe-esposa-sem profissão 

triunfante no século passado. Além disso, é muito perceptível como os ideais da mulher recatada 

e dedicada ao lar serviram apenas para oprimi-las e as deixarem sem liberdade, como Alice 

afirmou: “estava presa, agora estou de condicional”. Esses ideais as privaram de qualquer 

outra experiencia. Apesar de viverem uma velhice pobre, vivendo apenas com o salário mínimo 

da aposentadoria, a autonomia conquistada lhes deu o poder de decisão sobre o dinheiro, a 

própria vida e o próprio tempo.   

Sobre sua velhice observamos que diferentes da dona Ana e da dona Felícia, Alice não tem 

nenhum projeto de vida e seu único desejo é descansar e “ir a igreja para ficar perto de deus”. 

Sente a velhice como um momento para descansar, como se tivesse se recuperando de 60 anos 

de casamento sofrido. E que seu maior desejo é paz e tranquilidade. Por isso não frequenta os 

bailes, nem festas da associação. E na igreja vai apenas para culto quando o pastor busca. Vemos 

como já discutido, como a vivência do decorrer da vida marca a vivencia da velhice. Diz que 

espera em deus sua felicidade, mas que hoje ter uma vida comum já deixa a deixa leve. 
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Sobre sua sexualidade erótica, não quis dizer nada quando a questionamos. Inclusive da 

sua vida sexual quando casou. Disse apenas “ruim e normal”. Terminamos a entrevista com ela 

pedindo para terminar e visivelmente ela ficou abalada com as lembranças que suscitaram a 

entrevista narrativa. Todas as perguntas deferidas sobre o tema ela respondia como normal mais 

ou menos, fugindo do assunto. Respeitamos o desejo dela e encerramos a entrevista. Ela 

claramente com vergonha de dizer, e a indagamos se ela sempre teve vergonha de falar sobre 

sexualidade e sobre seu corpo. Nesse momento, ela responde se levantando da cadeira: “sou 

tranquila nunca senti nada”. Logo em seguida, ela se despede e sai da sala. Observamos como 

esse “nunca senti nada” falava sobre o seu próprio desejo sexual, o que nos aponta que 

provavelmente nunca teve prazer em nada relacionado à sua sexualidade e ao seu corpo. E que 

todo seu investimento libidinal durante a vida tenha sido cuidar dos outros, da própria família, 

do marido e dos filhos dos patrões. Por isso que seu desejo hoje é apenas descansar. Hoje sua 

sexualidade estar toda voltada para deus e a igreja, como observamos durante toda a entrevista 

a importância da religião em sua vida. 

 

4.2.4. A narrativa de Deusa. 

Deusa tem 69 anos e é a mais nova das entrevistadas. Consideramos importante frisar da 

importância que ela deu para a entrevista. Como ela não tinha telefone e nem teria como 

confirmar o horário para o primeiro encontro, ela pediu que anotássemos no caderninho que ela 

carrega a data e a hora que iríamos realizar a entrevista. Ela nos afirmou que não iria se esquecer 

de forma alguma. Nesse primeiro momento, ela nos conta que sonhava em conversar com um 

psicólogo e que não iria esquecer da data agendada. E, realmente, no dia marcado, chegamos 

mais cedo para arrumar a sala que utilizaríamos, e ela já estava à nossa espera afirmando: eu 

falei que não ia esquecer”. Apesar da timidez e de ser mais calada dentre as participantes, dona 

Deusa se mostrou muito empolgada por saber que queríamos conhecer sua história de vida, 

mesmo ela insistindo que era “uma vida comum, sem graça”.  

Durante a entrevista, que durou apenas 30 minutos, Deusa demonstrou muita dificuldade 

em dar prosseguimento aos fatos relatados. Logo no início, ela afirma que não estudou, e que 

hoje ela estuda, mas que não sabe de nada. Apresentou uma autoestima extremamente baixa. 

Quando incitada com a pergunta disparadora sobre sua história, sua resposta foi a seguinte: 

“Nossa foi um estrago. Eu casei fazendo gosto do meu pai. Com dezoito ano completo. E o 

marido era mei desorganizado, mudava demais. Criei meus fio, só o primeiro no hospital, os 

outros foi tudo em casa”. Nesse momento ela se emociona muito, e continua:  
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Minha mãe morreu eu tava pequena ainda. Fui criada pelo meu pai e minhas irmãs. Depois 

minhas irmãs foi casando e fiquei só com meu pai. Meu pai...ele era muito bozim, nois foi 

criada por ele mas ele não dava conta de comprar roupa para nós nem calçado. Então eu 

ia trabalhar e minha irmã ficava zelando dele, ficava com ele né. Eu monia de roupa, 

calçado. Eu vinha e minha irmã ia trabalhar. E foi assim até casar. 

 

Narra que a vida se resumia a trabalhar na roça, onde “ralava mandioca” e “abanava 

arroz, até uns três sacos por dia”. Depois que sua mãe morreu, ela e os irmãos tiveram que 

cuidar do pai que adoeceu. Ela se casou por causa do pai que insistia que ela deveria se casar 

porque ele estava velho e que ela não teria ninguém para lhe dar casa depois que ele morresse. 

Ela enfatiza, durante toda a sua narrativa, que não queria se casar, porque sabia, a partir das 

experiências das irmãs, que não era o que desejava. Porém, acabou se casando. Mas o 

casamento não resolveu o medo de seu pai, pois pouco tempo depois do casamento, o marido a 

abandonou e a deixou sozinha, sem casa e com quatro filhos. Ela passou a trabalhar como 

diarista e foi isso o que a sustentou financeiramente desde então.  

Depois que o marido a largou e ela ficou responsável por sustentar os filhos sozinha, ela 

conta que não quis arrumar mais ninguém porque não queria “mais um trabalho”. E que não 

queria ter tido uma filha mulher: “Eu não queria fia mulher de jeito nenhum, porque eu via 

minhas... sofre... mulher sofre demais. Não queria ter filha mulher não, ver ela sofrendo. Mas 

foi ela que me deu neto e bisneto primeiro”. Relata, também, que depois da separação, quando 

ainda tinha 38 anos, decidiu não se relacionar afetivamente com mais nenhum homem: “não 

dá certo. Não deu sorte com o primeiro, não vai ter nem com o segundo nem com o terceiro”. 

Ela justifica essa decisão se culpando – se acha muito chata, no sentido de que é muito 

cuidadosa com a limpeza e organização da casa, e que os homens “não são asseados”. Declara:  

Eu gostaria de ter uma pessoa, mas eu não combino com ninguém mais para morar assim, 

namorar não. Eu sou muito enjoada, eu gosto tudo asseado, tudo no lugar certo, tudo 

organizado. E homem é tudo porco, nada de asseado. E homem hoje em dia não quer saber 

de fazer companhia para gente não, quer só saber de pegar o dindim da gente. 

 

Ela conta que só se divorciou do marido depois de 11 anos de separados, porque foi 

comprar um lote e sabia que, se não se divorciasse, ele tomaria dela depois. Se divorciou e 

construiu uma casa onde mora atualmente com a filha, os três netos e os bisnetos. Afirmou que, 

apesar da casa sempre estar cheia de pessoas, se sente solitária, mas que, a essa altura da vida, 

não compensa mais ter alguém. Ela ressalta que seu pai ordenou que ela se casasse para não 

ficar sozinha quando ele morresse, já que sua mãe também já tinha falecido, mas ela afirma que 

“o que adianta casar [...]homem é mulherengo e só quer a gente para eles ter comida e roupa 

limpa de graça”. Ela se mostra totalmente desesperançosa com relacionamentos amorosos e 
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que a única coisa que deseja é aprender ler e “ficar quieta”. Disse, também, que gostava de 

viajar e fazer passeios organizados pela associação, mas atualmente prefere ficar em casa vendo 

TV por medo da violência nas estradas que ela vê nos noticiários.  

Sobre sua sexualidade erótica disse que não tinha o que dizer porque nunca foi nada demais. 

E nos conta que nunca beijou na boca, nem do seu ex-marido. Questionada sobre os motivos, 

ela relata: “eu nunca beijei na boca e nunca gostei. Até aqui as veis eu vou dançar aqui com 

alguma pessoa, se ela tiver bafo ruim, eu danço só aquela vez. Nunca mais”. 

Deusa nos conta também, que só conversa com as pessoas na associação e que, por isso, 

gosta tanto de lá. Quando era mais nova, tinha o costume de beber e que tinha mais amigos, 

mas depois que parou, por causa dos remédios para hipertensão, as pessoas não gostam mais 

dela. Nesse momento, percebemos que ela se isola muito apesar de fazer tentativas de interação 

e que isso a prejudica muito. Ela tem medo da rejeição e se isola. Ela pediu para encerrar a 

entrevista, dizendo que não tinha mais nada para falar e que a vida dela tinha sido isso, esse 

sofrimento todo. Perguntamos novamente se não tinha mais nada acrescentar e ela declara:  

Vou contar um negócio. Esses dias, sexta feira... ai não sei que dia não, tem um velho que 

trabalha lá perto de casa que pegou no meu pé para valer, mas eu não dei conta de fazer 

nada. Huumm, na hora que ele for lá em casa eu vou falar para ele você pode arrumar 

outra que de mim ocê tá livre. Não, não gostei, machuca a gente tudo, a gente tentou fazer 

mais dei conta não. Nem ele nem eu, ele também tava oh, brochado.  

 

Perguntamos se ela não tentaria de novo e ela afirma que não, “não nasci para ser amada 

não, vou ficar sozinha mesmo que passo menos raiva, né”. Observamos, mais uma vez, como 

ela se tornou alguém que tem medo de tentar de novo. Ela desiste logo depois da primeira 

tentativa sem sucesso, isso durante de toda uma vida sem sucesso em relacionamentos, inclusive 

com os amigos. Isso acaba por reduzir muitos as possibilidades de ressignificação das 

experiências, porque ela sempre espera o pior, o desastre. Porque foi uma vida de “desastre” 

como ela mesma designa sua vida.  E que apesar disso, por mais restrito que seja, ela construiu 

um laço de convivência com os idosos, idosas, e funcionários da associação. Pela sua narrativa, 

esse é um dos poucos laços sociais existentes que, junto com seu desejo de aprender a ler, a 

mantém ligada com o desejo de continuar viver.  

 

4.2.5. A narrativa de Rita. 

A entrevista da dona Rita teve 32 minutos de duração. Ela é a mais velha das entrevistadas 

tem 80 anos. Ele foi a única que não começou a narrativa sobre sua vida pelo casamento. 

Podemos observar, pelo o que ela nos narra que possivelmente seja a que tenha tido o casamento 

menos conflituoso das entrevistadas. Seu relato se inicia assim:  
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Eu tava com ...um mês de idade minha mãe morreu. E ai a vizinha do meu pai pegou eu para criar. 

Sai da casa dela depois que eu casei três mês. Morei com ela toda vida, ela foi muito boa para 

mim. (pausa). Graças a Deus e a ela, porque se não fosse ela... Não tinha o que eu..., aprendi com 

ela né. Então tô ai até hoje, graças a deus. Casei, e tenho meus fio, tenho cinco filho, criei cinco 

filhos. Morreu um e tenho quatro. Morreu um de acidente, tenho quatro filho, duas filhas e dois 

fio. E tamo ai vivendo... (silêncio). 

 

Mesmo o casamento sendo enfatizado logo em seguida, vemos que o fato da mãe ter 

falecido e ter sido criada pela vizinha marca sua história, inclusive ela se emociona várias vezes 

quando lembra desse momento no decorrer da narrativa. Ela, assim como dona Deusa, é bem 

calada e a narrativa é construída basicamente pelos questionamentos da pesquisadora, ela 

responde sempre com curtas respostas ou muito simplificadas. Se demostrava bem ansiosa, 

passou a entrevista praticamente toda batendo a mão ou os dedos na mesa que ficava entre nos.  

Dona Rita também não estudou, afirma que “até fui para escola mas não conseguia 

aprender nada então foi trabalhar na roça”. Fez apenas a primeira série, sabe apenas assinar 

o nome. Casou aos 21 anos, relata que casou porque era da igreja e tinha que casar para namorar. 

Relata que gostava dele, mas gostava mesmo de verdade do namorado que teve antes do seu 

marido, mas que não deu certo, ela afirma.  

Conta bem resumidamente, apesar das provocações da pesquisadora-, que casou, teve cinco 

filhos e o marido faleceu quando ela tinha uns quarenta anos. Segundo ela, era um bom marido 

apesar de beber muito e ficar muito tempo fora de casa. Que a “tratava bem e era educado”. 

Diz que ele gostava dela e que eles viviam tranquilos na fazenda, e ao ser indagada se já havia 

se sentido na obrigação de manter relações sexuais com marido mesmo sem ter vontade, ela 

nos afirma que nunca fez sem querer. Fazia pouco, mas nunca por obrigação. Conta que era 

rápido, ela diz: “era pa-pum e acabou”. Mas que era o normal da vida, segundo ela.  

Sobre a relação com o pai, disse que via em vez em quando mais que praticamente era um 

estranho. E que ela e a irmã que foram criados por vizinhos eram as mais próximas. E que o pai 

depois que a mãe faleceu constituiu outra família, e que ela ainda hoje tem contato com os 

outros irmãos do segundo casamento do pai.  

Narra que depois que ficou viúva, nunca mais quis se relacionar com ninguém, que em suas 

palavras: “haaa... parece que a gente não acha graça mais. E os homens de hoje tão muito 

difícil, né. Hoje eles não querem se dar bem com a gente não. Eles têm um gênio e a gente tem 

outro, né. Ai complica!”. Questionada sobre essa afirmação, sobre os homens serem difíceis 

hoje e não antigamente, ele afirma: “Antigamente também, mas agora não precisa tolerar. 

Agora a gente pode viver a vida da gente”. 
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Conta que trabalhava nas plantações de algodão e que sua mãe de criação a ensinou tear, e 

que fez isso até casar. Quando casou o marido falou para ela que não precisava trabalhar que 

poderia ficar “só em casa cuidado da casa e dos menino”. Depois que ele faleceu continuou 

em casa. Indagada sobre sua vida após o falecimento do marido, diz que até se interessou por 

um homem, mas “ele só gosta da mais nova, né. Eles gostam das mais novas, homem é 

desesperado. Eles são mais ansiosos, quer as ‘coisas’ logo. Quer as mais novas, ai gente 

sobra”.  

E diz que hoje não tem mais disposição e que a energia prefere deixar para outras coisas. 

Ela frequenta a igreja e envolvida com as atividades de lá. Fala que os homens gostam é da 

“fuleragem” e não gostam das senhoras sérias como ela. Prefere ficar no canto dela. Ela dá 

sinais que já encerrou a narrativa e tentamos construir novos relatos a partir do que ela já havia 

nos trazido. E fala: “acho que não tenho muita coisa para contar mais não. Sou mais quieta, e 

gosto de ficar sossegada”. 

Fizemos mais algumas tentativas, mas dava respostas curtas, como não e mais ou menos. 

Mas apesar da dificuldade de narrar ou construir um caminho narrativo, dona Rita nos contou 

que se envolveu com uma pessoa a menos de um ano e, que eles ficaram um tempo mais que 

ele cansou e arrumou uma mais nova, “uma que tinha mais disposição para as coisas”. 

Termina dizendo que, “tá ai porque deus quer, só ele tem amor pela gente”. Agradecemos a 

disponibilidade para participar da pesquisa e encerramos. Depois que desligamos o gravador 

dona Rita fala: “nossa achei que tinha demorado mais, para mim passou tanto tempo. Acho 

que é porque é muito difícil falar da gente né”. 

  Assim concluímos nossas contemplações das narrativas, que demostram como o próprio 

grau de envolvimento com a vida vai tornar esse processo mais ou menos difícil, como dona 

Rita afirma. Pensar sobre si mesmo e refletir sobre nossas histórias é um trabalho árduo e 

dolorido. Lembrar das marcas que queremos esquecer, como fala Ana, “passar uma borracha e 

deixa para lá”, mas algo que se apagou não faz com que ele não exista mais, suas marcas 

continuam lá. Limitando ou possibilitando nossas vidas, e que apesar das semelhanças em suas 

histórias, essas idosas deram rumos bem diferentes e sentidos distintos a sua velhice e a sua 

sexualidade, suas histórias e processos de subjetivação marcadas por sua condição de mulher e 

pelos dispositivos de gênero. 



122 
  

Considerações Finais 

 

 
A partir do percurso percorrido, observamos o quão complexo é o estudo que nos 

propusemos a fazer. É uma trajetória árdua debater um tema que envolve tantas contradições, 

imbricações, paradoxos e incertezas. É um território constituído por indagações das quais 

nossas investigações no campo do feminismo, da Psicanálise e do campo da velhice e que 

ampliaram ainda mais as nossas possibilidades de perguntas e respostas.  

Por conseguinte, nossas análises levaram a definir a velhice como fenômeno multifacetado, 

que envolve desde aspectos muito subjetivos até as determinações sociais econômicas e 

políticas. A velhice nos surpreende pelo olhar do outro, pela imagem refletida no espelho que 

não se reconhece e que causa estranheza. Há todo um contingente social que insiste em afirmar 

pelo nosso corpo, pelas marcas em nossa face, pelo trabalho, pela sexualidade que somos 

velhos, “inúteis”, frágeis e feios.  

Vemos que a velhice, a sexualidade e mulher são compreendidas no senso comum, pelas 

determinações da natureza, porém essa compreensão é reducionista, simplista e determinista. 

Não nascemos mulher, nos tornamos mulher (Beauvoir, 1970); somos seres sexuais que se 

constituem pelo desejo do outro, somos velhos na medida em que percebemos as marcas do 

tempo em nossa experiencia, ao mesmo tempo, que o outro pronuncia que não somos mais 

jovens.  

A compreensão do corpo saudável como sinal de autodisciplina coloca os corpos 

masculinos e femininos como um símbolo de fracasso caso não se mantenham jovens (Barros, 

2004). O discurso social coloca a velhice e suas marcas do tempo como forma de fracasso, falta 

de disciplina, descuidado, como algo a ser negado, ser evitado, ser prevenido. Porém, 

encontramos em nossas investigações, as miríades formas de reinventar o ser velho, que vai de 

desencontro com essa imagem decrépita e paralisada na qual é colocado o sujeito. Podendo se 

tornar um momento privilegiado de transformação e de conquistas, mesmo as que parecem 

pequenas, principalmente para as mulheres que nasceram em outro tempo.  

Percebemos que a juventude, na contemporaneidade, deixou de ser compreendida como 

parte do curso da vida, e passou a ser eleita como um modelo de vida a ser seguido, e que passou 

a ser definido como um modo especifico de representação de si e do outro, um modelo de 

comportamento e de vivenciar as emoções (Debert, 2000). A velhice seria a contraposição desse 

modelo. Por isso a ideia vendida pelo discurso capitalista: para ser um velho legal tem que ser 

jovem – uma representação idealizada e ilusória. A ‘terceira idade’ passou a ser vendida como 
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um bem de consumo para se viver uma velhice feliz e ativa. Uma velhice jovem para quem 

pode pagar por ela. 

Ser ativo e jovem na sociedade capitalista e globalizada são características aderidas as 

nossas identificações desde que nascemos, se torna parte do ideal de eu, assim como os atributos 

necessários para ser uma mulher desejada e admirada: um corpo magro, definido e com curvas, 

cabelo liso, heterossexual, etc. Um ideal que nunca será alcançado nem na juventude, nem na 

velhice. Vemos que, segundo a Psicanálise, não há marcação cronológica no inconsciente, como 

também não há inscrição das diferenças entre os sexos, porém as demarcações sociais refletem 

em como nos constituímos subjetivamente. Os processos de subjetivação como vimos em 

nossas entrevistas narrativas, não escapam as determinações da lógica de gênero.  

Apesar de todas as transformações sociais em que vivemos no último século, a velhice, a 

sexualidade e a mulher ainda são problemáticas tidas como tabus, que podem ser 

desmitificados, e por mais comuns que parecem ser, se evidenciam como assuntos paradoxais 

que provocam nossas mais íntimas certezas. Assim podemos dizer que envelhecer é uma 

experiencia única para cada sujeito, diversificada e heterogênea. Em outras palavras, o processo 

de envelhecimento, em função de sua múltipla determinação, implica diversidade, 

individualidade e variabilidade entre os indivíduos (Bassit, 2004).  

A velhice nos recoloca num conflito narcísico, reafirmando nossa incompletude, finitude e 

da nossa satisfação sempre parcial. A velhice como vimos, atualiza a problemática da castração, 

que se coloca para mulher sempre de modo mais complexo. A castração se coloca para todos 

os sujeitos falantes, da qual negamos sempre tentando tamponar com algum objeto fálico.  

Homens e mulheres envelhecem de modos diferentes, assim como se constituem de formas 

diferentes, são velhos e velhas que também são diferenciados pela posição e situação de classe 

e etnia racial. De modo que, a forma pela qual é vivida a vida irá determinar os significados que 

são atribuídos a existência e a velhice, as possibilidades de ressignificação das inúmeras formas 

de envelhecer variam de acordo com as particularidades de cada subjetividade e as marcas da 

História nas histórias de cada um.  

No que tange à mulher, as intervenções no corpo se iniciam desde muito cedo, como 

Goldenberg (2014) assinala, e nunca esteve tão em alta o corpo capital. Observamos que o 

corpo, a imagem, a subjetividade, a juventude tudo se tornou capital, o que para a mulher parece 

ser mais opressor, ela se vê cobrada de todos as formas, talvez se vê obrigada a “compensar sua 

inferioridade” social. Ao mesmo tempo que como coloca Federici (2004), o corpo é para a 

mulher o que o chão da fábrica é para os homens.  
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Assim vemos que a velhice nos confronta com algo do real, algo que não conseguimos 

elaborar, com a finitude e a morte. A sexualidade da mulher considerada tão obscura também 

não escapa dessas palavras não ditas, não sabidas. Sujeitos da falta, da incompletude como 

coloca a psicanálise. Cabe aos sujeitos ressignificar a sua existência, as experiências que 

marcam o corpo, a sexualidade, o gênero, o tempo, a velhice. E como afirma Freud, algo belo 

não deixa de ter valor por ser transitório, efêmero.  

Como diz Rubem Alves (2013), “eternidade não é tempo sem fim. Tempo sem fim é 

insuportável. Já imaginaram uma música sem fim, um beijo sem fim, um livro sem fim? Tudo 

que é belo tem de terminar. Tudo que é belo tem de morrer. Beleza e morte andam de mãos 

dadas” (p.162). Fazendo empréstimo das palavras, vida e morte andam de mãos dadas.  

Nosso debate ainda está em construção, esse estudo não pretende esgotar nessas poucas 

páginas a imensidade e a complexidade do tema, esse estudo apresenta reflexões que há muito 

ainda podem ser desenvolvidas, questionadas e reelaboradas. A mulher, a sexualidade, a velhice 

muito tem a dizer sobre o longo percurso para se caminhar na construção de sociedade mais 

aberta as diferenças, e, portanto, mais livre. E que a mulher se faça de todas ferramentas 

possíveis para seu empoderamento social e subjetivo, na desconstrução e na desnaturalização 

de seus papeis, dos preconceitos e dos estereótipos que oprimem seu corpo e sua sexualidade. 

E que na velhice, na juventude ou na infância possa existir para os olhos do Outro e também 

para olhos de si mesma, com infinitas formas de ser e de se viver mulher. Uma luta na 

desconstrução das marcas que ficam e que não podem ser apagadas e das insígnias da 

feminilidade. E que o desejo de mudança e transformação social seja o maior projeto das 

mulheres, só assim será possível construir histórias diferentes e menos opressoras das narrativas 

contidas nesse trabalho.  

Como podemos ver, todos os relatos são marcados pela opressão de ser mulher da classe 

trabalhadora e de terem suas vidas atreladas à maternidade e ao casamento. Nenhuma delas 

estudou quando criança, viveram a infância trabalhando na roça, casaram-se muito jovens, e 

vivem atualmente exclusivamente de suas aposentadorias de um salário mínimo. A escolaridade 

e o acesso ao mundo letrado nos dias atuais são uma conquista importante para as mulheres, 

tendo em vista que isso possibilita o acesso aos bens culturais e até mesmo materiais, 

dependendo da classe social e etnia.  Todas viveram, em sua maior parte da vida, como 

trabalhadoras do trabalho doméstico, como diaristas, passadeiras e serviços gerais. O trabalho 

doméstico, ao chegarem em Goiânia, foi a única oportunidade de terem um emprego e 

sustentarem suas famílias. Percebemos, também, uma repetição dessa condição no que diz 

respeitos às filhas dessas mulheres que também tiveram seus destinos sociais atrelados ao de 
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cuidadoras do trabalho doméstico e dos irmãos mais novos. Sobre essa questão, Zanello (2018) 

discorre que “se não há políticas de intervenção social, a cadeia ou ciclo de expropriação do 

cuidado, no dispositivo materno, bem como a exclusão social, tendem a se repetir, de forma 

transgeracional” (p.164). O destino social do cuidado, com o lar e com os filhos/irmãos, se torna 

quase inevitável para as mulheres da classe trabalhadora. 

Todas as entrevistadas relataram uma vivência conjugal muito sofrida, e que, atualmente, 

vivenciam uma fase de alívio por não terem mais obrigações com um “homem dentro de casa” 

(Alice, 77). Elas também relataram uma certa desesperança em se relacionarem afetivamente 

com outra pessoa depois do fim do primeiro casamento, expondo que dificilmente, na idade em 

que estão, vão encontrar alguém que não seja para elas cuidarem. Além disso, afirmaram que 

se sentem aliviadas por serem viúvas ou divorciadas justamente pela liberdade e desobrigação 

do cuidado. Apenas duas, Ana e Felícia, mantêm relacionamentos afetivos atualmente, porém 

cada uma em seus respectivos lares. Todas tiveram, na juventude, um casamento arranjado de 

alguma forma – ou por obrigação dos pais e família, ou pela situação de pobreza em que viam 

no casamento uma forma mais segura de sobreviver. Como Deusa (69) relata: 

Eu não queria casar porque eu via minhas irmãs sofrer muito no casamento delas e eu não 

queria casar. Eu casei para fazer gosto dele (pai). Ele falava casa Deusa porque eu tô veio 

já, eu vou morrer e você vai ficar sozinha. De deu em deu pra casa dos outos. A minha 

irmã ela era surda ela não quis casar, depois que eu casei, tinha meus filho tudo que ela 

rosolveu arrumar um marido mas fez só contrato. Teve um filho e acabou de criar ele 

sozinha. Eu também foi assim, eu casei e eu marido me largou e acabei de criar meus filhos 

sozinha.  

 

Elas relatam as dificuldades da velhice, principalmente no que se refere a solidão. Não por 

estarem sozinhas em casa, pois todas elas dividem a casa com familiares, mas pela falta de 

companhia para conversar e fazer atividades. Tornando a associação que frequentam um dos 

poucos espaços de convivência, relacionamentos e lazer. Explicitam em suas narrativas, como 

é difícil para mulher obter um segundo casamento quando se tem filhos por preocupação da não 

aceitação por parte deles. Além de todas os preconceitos que permeiam uma mulher idosa ter 

parceiros, frisando de diversas formas como é cruel a velhice da mulher, colocando-as em lugar 

de desocupadas, de “sem vergonhas, ficar beijando macho nessa idade. Devia arrumar uma 

casa para arrumar e umas galinhas para criar” (Felícia, 70). Elas relataram também que 

homens da idade delas, ou se aproximam para quererem cuidar do dinheiro delas ou apenas por 

diversão, porque “eles são custosos e gostam de ficar com todas” como relata Deusa (69).  

Observamos, também, como é naturalizada a violência sofrida por elas. As idosas 

relataram, com certa naturalidade, os estupros e abusos que sofreram e que eram legitimados 
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pelo casamento. Situações como a contada por dona Alice, que foi estuprada na adolescência 

pelo namorado para obrigá-la a casar, porque ela não sendo mais virgem ninguém lhe queria 

mais. Ela se casou com ele e cuidou dele até a morte. Outras situações de violência sexual foram 

relatas por quase todas as idosas nas quais os maridos, sob o pretexto do casamento e o direito 

de manter relações sexuais com a esposa, as forçaram a ter relação sexual. Muitas relataram, 

além do sexo não consentido e por obrigação, situações de violência explícita durante o ato 

sexual. Como o fato relatado por dona Ana que apanhou quando se recusou manter relações 

sexuais com o marido. Essas foram suas vivencias em suas histórias, e que marcam a forma 

como elas vivenciam a sexualidade delas na velhice.  

Do ponto de vista da vida na velhice, e como já decorremos anteriormente, mais que um 

processo universal do envelhecimento da população, ele ocorre na singularidade e nas 

particularidades históricas de cada sujeito. Nesse pequeno conjunto de mulheres da classe 

trabalhadora e semianalfabetas, vemos explicitamente isso. Apesar de que todas ressaltaram 

como se sentem livres nesse momento da vida, principalmente da obrigação do cuidado, cada 

uma percebe a velhice com significações singulares. Muitas delas construídas no momento da 

entrevista, já que não tiveram outras oportunidades sobre pensar sobre si mesmo e suas histórias 

em suas vidas, e sobre os sentidos dados a velhice antes desse momento. Como ressalta Rita 

(80) “é difícil falar da gente, lembrar da nossa vida”. Rita que se sentia muito constrangida e 

com dificuldades de narrar sua vida e saindo visivelmente abalada pelos 30 minutos que 

conversamos.  

Sempre que concluíamos a entrevista, fazíamos uma pergunta que levasse à reflexão sobre 

a história delas, sobre o que mudariam ou que viveriam novamente. As respostas pareciam 

sempre insistir em duas direções – ou elas respondiam que nunca tinham pensado sobre o 

assunto, como nos casos de Deusa e Rita, ou no sentido que Ana deu aos momentos do passado 

de que “passava uma borracha em cima e deixava para lá”. Sobre mudanças efetivas na vida 

nesse momento, apenas duas sugeriram mudanças significativas em suas histórias. 

Coincidentemente são as duas idosas (Felícia e Ana) mais engajadas no projeto de estudar e 

aprender a ler. Elas frisaram a importância disso para suas vidas no momento. Sobre algo que 

mudariam em suas histórias, Deusa afirmou que não se casaria porque “homem é só 

sofrimento”. E, Felícia disse que tinha se divorciado jovem e tido menos filhos para que ela 

pudesse ter vivido outras coisas além da exclusividade dos serviços de trabalhadora e mãe. No 

trecho a seguir, ela discorre sobre as dificuldades de quando tinha que trabalhar e cuidar dos 

filhos sozinha, algo que ela não faria hoje se pudesse mudar: 

E é essa luta ai, e que a luta não foi fácil pra mim não, sofri muito, ai comecei a entrar em 
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depressão, por causa disso, porque as crianças tudo pequena, tinha dia que os meninos 

vinham estudar e tinha a outra pequena, não tinha como deixar, ai uns estudava de 

manhã... E os outros a tarde, ai uns ficava olhando ela pros outros vim pra escola, hora 

que uns ia pra escola, os outros ficava tomando conta e tudo pequenininho, se fosse hoje 

dava até cadeia porque não tinha né como deixar tudo pequeno, um pequeno cuidando de 

outro, ficava o dia inteirinho dentro de casa, eu deixava comida pronta pra eles, eles só 

esquentava, arrumava no fogão né, ia trabalhar, saia cedo e chegava só de noite, esse jeito 

é a luta né e tô ai até hoje né... 

 

A fim de elucidar as diversas tramas e enredos da vida dessas mulheres trabalhadoras, 

pobres e da periferia, destacamos em suas narrativas o nosso objeto social, que é a sexualidade 

feminina na velhice. Demos foco para como essas mulheres vivenciaram, e vivenciam, sua 

sexualidade e seu corpo inseridos em seus contextos sociais. Por isso nosso destaque na história 

de cada uma foi com propósito em direção aos nossos objetivos. O contexto social dessas 

mulheres as colocou a viver uma vida dedicada ao casamento e aos filhos como único destino 

social possível para elas em suas histórias. Apesar da percepção clara e evidente que hoje as 

mulheres podem ter diferentes caminhos, percursos e escolhas, seus discursos ainda estão 

marcados por estigmas referentes ao que a mulher deve ser. E como vimos, principalmente, do 

que uma mulher velha não pode ser, pelo peso social de se manterem no papel de cuidadoras e 

mães, muitas vezes reprimindo até mesmo seus desejos para não se opor a norma social. E 

mesmo com todas essas limitações históricas, econômicas e sociais, ainda podemos perceber 

como o desejo ainda está intensamente vívido, como relata dona Felícia: 

Pois é, eu acho que idade não tem não. Só porque a gente tá velho que não tem desejo, não 

precisa amar ninguém. Por a gente ser velho já que tinha que amar mesmo né. Ter uma 

companhia né, pra ficar com a pessoa. Ser feliz né, não ficar sozinho, isolado, lá no canto 

chorando, como eu vejo muitas, eu tenho colega que, marido morreu, elas ficou sozinha, 

não sai pra lugar nenhum, não vem, não vai pra lugar nenhum, uns vai pra igreja, outras, 

umas vai pra igreja né, ai que não arruma ninguém mesmo né, porque ai elas querem viver 

só pra igreja. Só, vivi a vida toda, até os 60 anos, eu vivi só pros filhos, depois dos 60 anos 

que eu fui, que eu fui libertar deles né, que ai eles casou tudo né, casou tudo né, eu fiquei 

sozinha, ai que eu comecei vir pra associação, comecei estudar né, e tô ai até hoje. 

 

Essa afirmação contraria a ideia veiculada, ainda nos dias de hoje, da maternidade como 

realização máxima da mulher. A mãe, representada socialmente e fantasiada pela cultura, é 

sempre uma mulher feliz e realizada apenas com essa função. Entretanto, apesar dessa 

representação social, o discurso das idosas demonstraram que elas conseguiram, de alguma 

forma, romper esse estereótipo. O casamento para elas não representou uma realização. Apesar 

de que, na época em que se casaram, o casamento era o único destino possível. Hoje, ao 

contrário, se sentem livres justamente por não serem casadas, mesmo tendo parceiros de longa 

data. Além disso, percebemos que essa libertação não diz respeito apenas ao casamento, mas 
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também da obrigação do cuidado com o marido/companheiro e filhos. Isso se torna relevante, 

principalmente, por se tratarem de mulheres e inda mais como trabalhadoras do serviço 

doméstico, em que o cuidado se tornou uma forma de exploração. 

Em relação à sexualidade erótica, muitas pela herança histórica do ser mulher 

principalmente, ainda se privam de viverem novas experiências por vergonha ou por medo de 

serem exploradas novamente. Percebemos uma forma de negação da parte erótica da vida. Isso 

parece ocorrer, não por falta de desejo, mas por medo do olhar julgador do outro. As idosas que 

mantêm uma vida sexual erótica ativa, relataram certa dificuldade em se sentirem desejadas e 

desejarem sexualmente. Seus relatos refletem uma infantilização e dessexualização do desejo 

dos velhos pelo fato de que, na velhice, o desejo sexual está completamente destacado da 

sexualidade reprodutiva. “E o povo fica falando, que velho que deseja é velho safado” (Felícia, 

70).  

Nos debruçamos sobre os fatos que constituíram e constituem essas narrativas e que 

demostram como é compreendida a sexualidade feminina no decorrer de suas vidas e na 

experiencia dessa fase da vida que vivenciam agora. Complexa, marcada por violência, 

preconceitos, estigmas e abandonos, a sexualidade e sexualidade erótica dessas mulheres foram 

construídas nessa sociedade capitalista e edificada dentro da lógica de gênero e de uma vida de 

trabalho explorado e precarizado, restringindo ou ampliando seus olhares sobre elas mesmas. 

Levando sempre em consideração o contexto histórico, econômico, cultural e de classe. Essas 

mulheres na velhice, desejam uma vida e uma sexualidade menos sofrida e mais tranquila das 

que puderam viver, assinaladas por todos esses determinantes. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar de uma pesquisa desenvolvida 

no Programa acima citado. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento que está em duas vias. Uma delas 

é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) 

de forma alguma. 

TÍTULO DO PROJETO: 

Reinvenção de si em narrativas de vida: uma investigação sobre a sexualidade feminina na 

velhice (Título provisório) 

 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E O PROCEDIMENTO: 

Essa pesquisa objetiva investigar como o sujeito mulher vivencia as mudanças 

decorrentes do processo de envelhecimento em seu corpo e sua sexualidade. Tal investigação 

se justifica pelo fato de proporcionar contribuições no campo da gerontologia, principalmente 

aos relacionados a Psicologia, e na compreensão de como os papeis sociais femininos marcam 

a experiência da sexualidade e da velhice e de que modo os padrões estéticos hegemônicos 

impactam a vivência do corpo, do afeto e da sexualidade da mulher. 

O procedimento de coleta de dados se fará por meio da aplicação, em momentos 

distintos, de: 1) uma entrevista de narrativa de vida norteada por roteiro estruturado em torno 

do tema da pesquisa; 2) da participação em um grupo de discussão com 2 encontros previstos 

sobre os temas afetivos-sexuais de aproximadamente 1h30min de duração; 3) A entrevista com 

todos os envolvidos será gravada em áudio. Asseguramos que as informações fornecidas serão 

sigilosas e utilizadas para fins de ensino e pesquisa. 

Destacamos que ao submeter-se a tais procedimentos NÃO correrá riscos morais, éticos, 

físicos, químicos ou biológicos. Porém pode haver riscos na pesquisa relacionados a 

mobilização de emoções ao compartilhar sua história de vida. O código de ética do Psicólogo 
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brasileiro (Conselho Federal de Psicologia [CFP], 2005) prevê a adoção de medidas caso haja 

riscos ao indivíduo participante de pesquisa.  Portanto, se esta situação ocorrer, você receberá 

um acolhimento imediato pela pesquisadora e será, se assim desejar, encaminhado a um 

acompanhamento psicológico breve pela própria pesquisadora ou outro profissional. 

Ademais a participação no estudo não acarretará custos para você assim como não será 

disponibilizada nenhuma compensação financeira adicional. 

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO: 

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para 

recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento, mesmo após o início do estudo. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os 

resultados da pesquisa poderão ser publicados em congressos e/ou revistas científicas, mas você 

NÃO será identificado(a) em nenhuma das publicações. 

Uma cópia deste consentimento informado será arquivada pela(s) pesquisadora(s) e 

outra será fornecida a você. Colocamo-nos a disposição para o esclarecimento que se fizer 

necessário e, em caso de dúvida, você poderá entrar em contato, a qualquer momento, com as 

pesquisadoras responsáveis: 

 Raynara Alves da Silva Marcelino - Telefone: (62) 982656761. E-mail: 

raynaraalvesmarcelino@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu, ______________________________________________________, Registro Geral - RG: 

________________________________, fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei 

solicitar novas informações e motivar minha decisão de recusa, se assim o desejar, sem que isto 

leve a qualquer penalidade. A pesquisadora Raynara Alves da Silva Marcelino certificou-me 

de que todos os dados desta pesquisa manterão em sigilo minha identidade e em caso de dúvidas 

poderei entrar em contato com a mesma no telefone (62) 982656761 ou no e-mail: 

raynaraalvesmarcelino@gmail.com. 
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Declaro que concordo em participar desse estudo, Reinvenção de si em narrativas de vida: 

uma investigação sobre a sexualidade feminina na velhice, como sujeito da pesquisa. Recebi 

uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler 

e esclarecer as minhas dúvidas. 

Goiânia, ______ de ______________________ de 2018. 
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